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Resumo

Vieira, G. Análise de Componentes Esparsos Locais com Aplicação em Resso-
nância Magnética Funcional. 2015. 104 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e
Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
Esta tese apresenta um novo método para analisar dados de ressonância magnética funci-
onal (FMRI) durante o estado de repouso denominado Análise de Componentes Esparsos
Locais (LSCA). A LSCA é uma especialização da Análise de Componentes Esparsos (SCA)
que leva em consideração a informação espacial dos dados para reconstruir a informação
temporal de fontes bem localizadas, ou seja, fontes que representam a atividade de regiões
corticais conectadas. Este estudo contém dados de simulação e dados reais. Os dados si-
mulados foram preparados para avaliar a LSCA em diferentes cenários. Em um primeiro
cenário, a LSCA é comparada com a Análise de Componentes Principais (PCA) em relação
a capacidade de detectar fontes locais sob ruído branco e gaussiano. Em seguida, a LSCA é
comparada com o algoritmo de Maximização da Expectativa (EM) no quesito detecção de
fontes dinâmicas locais. Os dados reais foram coletados para fins comparativos e ilustrativos.
Imagens de FMRI de onze voluntários sadios foram adquiridas utilizando um equipamento
de ressonância magnética de 3T durante um protocolo de estado de repouso. As imagens
foram pré-processadas e analisadas por dois métodos: a LSCA e a Análise de Componen-
tes Independentes (ICA). Os componentes identificados pela LSCA foram comparados com
componentes comumente reportados na literatura utilizando a ICA. Além da comparação
direta com a ICA, a LSCA foi aplicada com o propósito único de caracterizar a dinâmica das
redes de estado de repouso. Resultados simulados mostram que a LSCA é apropriada para
identificar fontes esparsas locais. Em dados de FMRI no estado de repouso, a LSCA é capaz
de identificar as mesmas fontes que são identificadas pela ICA, permitindo uma análise mais
detalhada das relações entre regiões dentro de e entre componentes e sugerindo que muitos
componentes identificados pela ICA em FMRI durante o estado de repouso representam
um conjunto de componentes esparsos locais. Utilizando a LSCA, grande parte das fontes
identificadas pela ICA podem ser decompostas em um conjunto de fontes esparsas locais
que não são necessariamente independentes entre si. Além disso, as fontes identificadas pela
LSCA aproximam muito melhor o sinal temporal observado nas regiões representadas por
seus componentes do que as fontes identificadas pela ICA. Finalmente, uma análise mais ela-
borada utilizando a LSCA permite estimar também relações dinâmicas entre os componentes
previamente identificados. Assim, a LSCA permite identificar relações clássicas bem como
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relações causais entre componentes do estado de repouso. As principais implicações desse
resultado são que diferentes premissas permitem decomposições aproximadamente equiva-
lentes, entretanto, critérios menos restritivos tais como esparsidade e localização permitem
construir modelos mais compactos e biologicamente mais plausíveis.
Palavras-chave: Decomposição Esparsa, Ressonância Magnética Funcional, Estado de Re-
pouso, Separação Cega de Fontes.



Abstract

Vieira, G. Local Sparse Component Analysis: an Application to Funcional Mag-
netic Resonance Imaging. 2015. 104 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Matemática e
Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
This thesis presents Local Sparse Component Analysis (LSCA), a new method for analyzing
resting state functional magnetic resonance imaging (fMRI) datasets. LSCA, a extension
of Sparse Component Analysis (SCA), takes into account data spatial information to re-
construct temporal sources representing connected regions of significant activity. This study
contains simulation data and real data. The simulated data were prepared to evaluate the
LSCA in different scenarios. In the first scenario, the LSCA is compared with Principal
Component Analysis (PCA) for detecting local sources under Gaussian white noise. Then,
LSCA is compared with the expectation maximization algorithm (EM) for detecting the
dynamics of local sources. Real data were collected for comparative and illustrative purpo-
ses. FMRI images from eleven healthy volunteers were acquired using a 3T MRI scanner
during a resting state protocol. Images were preprocessed and analyzed using LSCA and In-
dependent Components Analysis (ICA). LSCA components were compared with commonly
reported ICA components. In addition, LSCA was applied for characterizing the dynamics
of resting state networks. Simulated results have shown that LSCA is suitable for identifying
local sparse sources. For real resting state FMRI data, LSCA is able to identify the same
sources that are identified using ICA, allowing detailed functional connectivity analysis of
the identified regions within and between components. This suggests that ICA resting state
networks can be further decomposed into local sparse components that are not necessarily
independent from each other. Moreover, LSCA sources better represent local FMRI signal
oscillations than ISCA sources. Finally, brain connectivity analysis shows that LSCA can
identify both instantaneous and causal relationships between resting state components. The
main implication of this study is that independence and sparsity are equivalent assump-
tions in resting state FMRI. However, less restrictive criteria such as sparsity and source
localization allow building much more compact and biologically plausible brain connectivity
models.
Keywords: Sparse Decomposition, Functional Magnetic Resonance Imaging, Resting State,
Blind Source Separation.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Considerações Preliminares

A ressonância magnética funcional (FMRI) é um método não invasivo de neuroimagem

que permite observar simultaneamente a resposta hemodinâmica ao longo de todo o córtex

cerebral [Ban12, HSM04]. Seu advento permitiu não somente analisar a atividade cerebral

durante tarefas cognitivas complexas, como também desenvolver novas abordagens para

estudar o chamado estado de repouso [BMZ+10]. Enquanto a análise da atividade estuda a

relação entre atividade cerebral e a presença ou ausência de estímulos, o estado de repouso

descreve relações funcionais entre eventos que ocorrem em regiões anatomicamente remotas,

permitindo tratamentos mecanicistas e interpretáveis de sistemas neuronais [VDHP10].

A principal característica do estado de repouso é a presença de correlações espontâneas,

não induzidas pelo experimentador, entre regiões que compõem sistemas neurofisiológicos

bem estabelecidos como, por exemplo, o córtex motor [DRB+06, GSMD09]. Além de for-

necer um modelo fundamental de organização funcional, o estado de repouso possui um

protocolo de aquisição relativamente simples, por não depender de manipulações experi-

mentais, o que viabiliza o uso clínico. Um exemplo importante do uso prático do estado de

repouso é o mapeamento pré-cirúrgico de funções cognitivas de pacientes com tumores ou

doenças neurológicas [FG10, GFM+07, Gre08, LSS13, RM11, WHHL12]. Técnicas de neuroi-

magem durante o estado de repouso tem permitido substituir métodos invasivos comumente

utilizados para localizar regiões especializadas nestes pacientes.
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2 INTRODUÇÃO 1.1

Figura 1.1: Regiões cerebrais identificadas utilizando a análise de componentes independentes em
dados de FMRI durante o estado de repouso. As imagens representam porcentagem de variação de
sinal e estão sobrepostas a um modelo de cérebro padrão. É interessante notar que embora o método
ICA não visa separar componentes localmente, o padrão identificado representa regiões anatomica-
mente distintas e funcionalmente independentes.

Entretanto, inferir conectividade funcional1 no estado de repouso é uma tarefa complexa.

Diferentemente da conectividade anatômica, que descreve conexões físicas em microescala,

a conectividade funcional examina interações funcionais em macroescala, utilizando sinais

neurofisiológicos de maneira não invasiva e, portanto, depende fortemente de técnicas de

modelagem de dados [DG09, Hor03].

Em estudos de conectividade funcional, o principal desafio hoje é lidar com processos

estocásticos compostos de subprocessos com localização espacial bem definida (Figura 1.1).

Nesse sentido, os métodos convencionais de análise são ineficientes por não imporem restri-

ções à extensão espacial de seus subprocessos. Há, portanto, necessidade de novos métodos

para descrever conectividade funcional que apreciem melhor a informação espacial em ima-

gens de FMRI.

Em geral, métodos de conectividade funcional no estado de repouso são divididos em

dois tipos: métodos baseados em modelos e métodos exploratórios. Enquanto os métodos

baseados em modelos se preocupam somente em estimar a conectividade utilizando séries

temporais de regiões de interesse selecionadas a priori [LGN+09], os métodos exploratórios

visam estimar, além da conectividade, a localização espacial das atividades cerebrais [RM11].
1termo empregado nesta tese para referir a relações funcionais causais ou instantâneas, estocásticas ou

determinísticas.



1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 3

A abordagem baseada em modelos mais utilizada em estudos do estado de repouso é a

análise de correlação baseada em semente. Nesta análise, um mapa de conectividade funcio-

nal voxel-à-voxel é obtido pelos valores do coeficiente de correlação entre a série temporal de

uma região de interesse e as séries temporais do restante do cérebro [CSB10, DG09]. Embora

seja fácil de implementar e interpretar, a análise baseada em sementes nem sempre carac-

teriza a variabilidade anatômica e funcional comumente observada em cérebros humanos.

Potencialmente, o agrupamento de voxels sobre regiões de interesse implica em descartar

informações essenciais para inferir corretamente a conectividade. Um outro problema é que

a análise baseada em sementes omite regiões que permitiriam descrever corretamente a co-

nectividade funcional de uma maneira geral. Assim, existe enorme interesse em abordagens

que minimizam possíveis erros de seleção e/ou omissão de variáveis.

Abordagens exploratórias são preferidas quando é problemático escolher regiões de inte-

resse de forma consistente [MBL+10]. Atualmente, a abordagem exploratória mais utilizada

em estudos do estado de repouso é a Análise de Componentes Independentes (ICA) cuja

principal vantagem é decompor as imagens, não somente em componentes associados à ati-

vidade neuronal, mas também em componentes associados à artefatos [BU99, BDDS05].

Entretanto, a hipótese de que os componentes são independentes uns dos outros não é uma

hipótese razoável do ponto de vista biológico. Além disso, por não possuir localização espa-

cial bem definida, muitos componentes obtidos pela ICA são de difícil interpretação. Outros

métodos exploratórios incluem a Análise de Componentes Principais (PCA) [WCLE05],

Análise de Componentes Esparsos (SCA) [GTCB07], Fatoração em Matrizes não Negati-

vas (NMF) [LHWY11], teoria dos grafos [FZB10, MBHZSZ12, WZH10], reconhecimento de

padrão multivariado [CHHM09] e análise de agrupamento [MYP+09].

Entretanto, todos os métodos citados acima não tiram vantagem de uma propriedade in-

trínseca de sistemas neuronais e, consequentemente, imagens de FMRI: especialização funcio-

nal [BJBR09, GSS+06, PWP+99, GSS+06]. Imagens FMRI possuem uma enorme redundân-

cia espacial, de forma que voxels vizinhos são fortemente correlacionados. Várias abordagens

exploram a redundância espacial em FMRI na tentativa de aumentar a relação sinal ruído

das imagens. Nesse sentido, diversos autores utilizam filtros que atenuam variações de alta

frequência ao logo do domínio espacial das imagens [FMP+02, HSM04, MR99, Smi04]. Po-
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rém, em estudos de conectividade funcional, filtros espaciais não resolvem os problemas de

localização e seleção.

A fim de tratar adequadamente os problemas de localização, seleção e redundância es-

pacial em estudos de conectividade funcional no estado de repouso, esta tese desenvolve

um método denominado Análise de Componentes Esparsos Locais (LSCA) que leva em

consideração a informação espacial para reconstruir a informação temporal de componen-

tes espacialmente bem localizados. O princípio do LSCA é construir uma representação

de subprocessos dinâmicos através do agrupamento local dos coeficientes da transformada

wavelet das imagens. O agrupamento é feito de maneira que os componentes identifica-

dos mantém a contiguidade espacial. Isto permite reduzir a dimensionalidade das imagens ao

mesmo tempo que aumenta a relação sinal ruído. Resultados obtidos por simulação mostram

que LSCA é superior aos métodos tradicionais na detecção de fontes espacialmente locais.

Além disso, LSCA também é capaz de detectar regiões pertencentes às redes do estado de

repouso, permitindo uma caracterização compacta e biologicamente plausível da dinâmica

cerebral.

Apesar da motivação e dos principais resultados apresentados nesta tese se concentrarem

no tema estado de repouso cerebral, o material desenvolvido aqui pode ser estendido sem

muito esforço para outras aplicações que envolvam sistemas dinâmicos espaço-temporais.

1.2 Revisão de Literatura

1.2.1 Conceitos Básicos de FMRI

Atualmente, FMRI é a técnica de monitoramento neuronal mais utilizada em neurociên-

cia [HR02, MHB06]. Embora seu sucesso tenha sido determinado principalmente pela farta

disponibilidade de equipamentos de ressonância magnética em diversas instituições de pes-

quisa, a FMRI se tornou indispensável no entendimento das propriedades hemodinâmicas

cerebrais [Ban12, Log08]. Uma imagem de FMRI consiste de séries temporais de imagens tri-

dimensionais coletas em intervalos fixos de tempo que variam entre 300 e 5000 milissegundos

e com uma resolução espacial que varia entre [0.5−7]×[0.5−7]×[0.5−7] milímetros cúbicos.

Uma das principais causas da variabilidade do sinal de FMRI quando a técnica é utilizada
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próximo aos capilares é a variação da taxa de concentração de hemoglobina oxigenada em

relação a concentração de hemoglobina desoxigenada [HSM04]. Alterações hemodinâmicas

dessa natureza acontecem devido ao acoplamento neurovascular, ou seja, ao aumento do

fluxo e volume sanguíneo em função da atividade neuronal [LW04].

Os primeiros estudos que utilizaram FMRI para processos neurais se concentraram, prin-

cipalmente, em descobrir regiões onde os sinais de FMRI estariam associados a determinados

tipos de estímulos. Utilizando um paradigma de estimulação visual, Kwong et al. [KBC+92]

observaram um aumento significativo da intensidade de sinal no córtex visual primário (V1)

durante foto estimulação. Nesse mesmo estudo, alterações semelhantes no córtex motor pri-

mário (M1) foram observadas em uma tarefa de abertura e fechamento da mão. Embora o

experimento de Kowng et al. [KBC+92] tenha sido realizado há mais de 20 anos, até hoje,

a maioria dos experimentos de FMRI busca identificar quais regiões se ativam devido a

presença ou ausência de um estímulo utilizando regressão linear simples [FAH+03, HSM04].

Esse princípio tem se demonstrado bastante importate e propiciado muitas descobertas sobre

o funcionamento cerebral. Entretanto, ele é limitado, pois não se aplica a uma ampla varie-

dade de protocolos experimentais, por exemplo, ao estado de repouso. Isso acontece porque

a regressão linear simples ignora aspectos de conectividade que podem influenciar tanto res-

postas locais quanto padrões de atividade diretamente associados as condições experimentais

e populações de estudo.

1.2.2 O Estado de Repouso

O estado de repouso em FMRI é um método que permite avaliar interações entre regiões

cerebrais quando o indivíduo não está realizando uma tarefa específica [BYHH95, CHA+00,

LMS98]. Durante o estado de repouso, os indivíduos são instruídos a relaxar e não pensar em

nada específico enquanto as imagens de FMRI são coletadas [VDHP10]. Mesmo em repouso,

o cérebro ainda está em atividade [FR07]. Estima-se que o cérebro humano em atividade

cognitiva consuma somente cerca de 5% a mais de energia em relação ao repouso [RMS+01].

Portanto, muitas regiões apresentam ativações espontâneas que podem ser medidas por

FMRI. O que é contra-intuitivo é o fato de que a atividade do estado de repouso contém

muita informação a respeito da organização funcional do cérebro [FSV+05]. Por exemplo,
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regiões que coativam durante uma tarefa possuem sinais de FMRI correlacionados durante

o repouso.

Estudos do estado de repouso supõem que as flutuações espontâneas de baixa frequência

(entre 0, 01 e 0, 1 Hz) no sinal de FMRI reflitam a atividade cerebral [CHA+01]. No entanto,

a verdadeira origem de tais oscilações não é completamente compreendida e muitos estudos

indicam razões fisiológicas distintas para explicá-las, principalmente devido a limitada taxa

de amostragem do sinal de FMRI que não possibilita identificar corretamente a frequência

de processos respiratórios e cardíacos que poderiam, em princípio, introduzir um viés nas

estimativas [BMB08, CG09]. Por outro lado, muitos autores defendem a hipótese de uma

origem neuronal para as flutuações espontâneas de baixa frequência durante o estado de

repouso [VPF+07]. A principal evidência a favor dessa hipótese resulta da análise da conec-

tividade de tais sinais, que permite identificar consistentemente sistemas neurofisiológicos

bem conhecidos, sugerindo integração de regiões que supostamente possuem uma relação

funcional estabelecida [BDDS05, DRB+06, DG09, DLBDS+06, GSMD09]. Outra evidência

é o fato de que oscilações de baixa frequência em sinais de FMRI estão fortemente associa-

das às ocilações de sinais eletrofisiógicos [SL08]. Finalmente, é possível mostrar que ruídos

fisiológicos como sinais cardíacos e respiratórios tem pouco impacto nas correlações de baixa

frequência no estado de repouso [CHA+01].

A característica mais importante do estado de repouso é um padrão bem robusto de

atividade correlacionada refletindo a organização funcional de vários sistemas cognitivos tais

como motor, auditivo, visual, linguagem e memória [VDHP10]. A ideia de que o cérebro é

uma rede integrada de regiões é vista por muitos pesquisadores como a chave para entender

mecanismos cerebrais complexos de processamento de informação [GKRM03]. Além disso,

por serem consistentemente estimadas em diversas condições, as redes do estado de repouso

permitem examinar como associações entre regiões remotas se alteram em diferentes con-

textos neurofisiológicos, doenças neurológicas e distúrbios psiquiátricos, sem a necessidade

de uso de tarefas cognitivas bem elaboradas [CHHM09, Gre08, LSS13]. Nesse sentido, vários

estudos têm demonstrando que análises de conectividade no estado de repouso são mais sen-

síveis aos efeitos de doenças do que análises que procuram simplesmente observar diferenças

regionais de ativação [CGS+11, HR11, HR13, Row10, WN11].
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Conectividade no Estado de Repouso

O cérebro é um conjunto de regiões que processam informações especializadas e se in-

terconectam funcional e estruturalmente para integrá-las de maneira eficiente e organizada

[BS09, RS10, SCKH04]. A conectividade funcional caracteriza a dependência temporal entre

eventos neurofisiológicos em regiões remotas, sugerindo a existência de um canal de comu-

nicação entre elas [LGN+09]. A integração da informação de níveis mais básicos da rede

neuronal para níveis mais complexos é a chave para entender processos cerebrais extre-

mamente complicados que envolvem o processamento visual, motor, memória e motivação

[TSE94]. Essa é a principal motivação para estudar a conectividade no nível de regiões,

fornecendo modelos mecanicistas do padrão de organização do cérebro humano.

Os primeiros métodos de conectividade no estado de repouso fizeram uso da correlação

devido a sua simplicidade de implementação e interpretação, buscando identificar oscilações

espontâneas síncronas entre sinais de FMRI de diferentes regiões [BYHH95, LGN+09]. O

método denominado análise baseada em semente consiste em selecionar uma região e calcular

a correlação entre a série temporal desta região e as séries temporais das demais regiões da

imagem de FMRI. Por exemplo, em Biswal et al. [BYHH95], a análise baseada em semente

demonstrou uma forte sincronização entre regiões lateralmente homólogas do sistema motor

utlizando uma semente localizada no córtex premotor, mais precisamente na área da mão,

sugerindo uma forma de processamento local e integrado entre essas regiões. A ideia de

conectividade entre áreas contralaterais foi explorada e replicada por diversos estudos não

somente para regiões do sistema motor mas também para regiões de outros sistemas bem

conhecidos em neurofisiologia [BV07]. A Figura 1.2 mostra os voxels cuja correlação entre a

região semente (indicada pelo desenho atípico) é estatisticamente diferente de zero.

Obviamente, uma das limitações do método baseado em sementes é a necessidade de se-

leção de uma região semente a priori. Tradicionalmente, a semente é selecionada utilizando

um experimento prévio capaz de delimitar a região de interesse. Entretanto, isso não exclui

possíveis erros de seleção que resultam em modelos mal especificados, pois dificilmente um

processo cognitivo é caracterizado por somente uma região. Uma outra limitação da análise

baseada em sementes se deve ao fato de que a correlação caracteriza apenas relações biva-

riadas, excluindo modelos que expliquem as associações de maneira parcial. Por último, a
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Figura 1.2: Regiões cerebrais identificadas utilizando a análise baseada em sementes. Nesse exem-
plo, a semente foi identificada pela área da mão localizada no córtex motor primário direito (desenho
atípico). Observa-se que o mapa representa, preponderantemente, regiões cerebrais responsáveis pelo
processamento motor, incluindo o sulco central, área motora suplementar e os giros pré e pós central
bilateralmente.

análise de correlação é instantânea no sentido que ela não modela aspectos dinâmicos de

conectividade e, portanto, não permite caracterizar o fluxo de informação entre os processos

envolvidos durante o estado de repouso.

Abordagens exploratórias, por outro lado, permitem examinar a conectividade de uma

maneira geral, sem a necessidade de delimitar previamente a localização das regiões en-

volvidas. Dentre os vários métodos que foram aplicados com esse propósito, a técnica de

separação cega de fontes ICA é a mais popular, principalmente por ser bastante consistente

[BDDS05, BU99, BMZ+10, DRB+06]. Entretanto, presumir independência entre os compo-

nentes é bastante restritivo, seja do ponto de vista estatístico ou biológico, pois dificulta

comparar resultados entre estudos clínicos que frequentemente lidam com populações hete-

rogêneas [EFS+02]. Além disso, ICA não possui um método estável para estimar o número

de componentes identificados [MS+98]. Na prática, a decisão sobre o número de componentes

é bastante subjetiva e dependente da forma como o algoritmo foi implementado [CPA04].

Apesar das dificuldades, os resultados de ambos os métodos possuem bastante sobreposi-

ção. Dentre os resultados mais consistentes, encontram-se as redes do estado de repouso: re-

giões anatomicamente separadas, porém funcionalmente relacionadas. Até o momento, diver-

sos autores identificaram uma série de redes e subredes utilizando diversos equipamentos de

FMRI e formas de análise que convergem para uma rede motora, uma rede visual, uma rede

atencional conectando os córtices frontal superior e parietal superior bilateralmente, uma

rede de saliência contendo o córtex insular, parte do córtex temporal e o cíngulo anterior e a

rede de modo padrão (DMN) que inclui os córtices: pré-cuneo, frontal medial, parietal inferior
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e temporal superior [BDDS05, BU99, BMZ+10, DRB+06, DRB+06, GKRM03, VDHP10].

É importante notar que as redes do estado de repouso representam sistemas cerebrais que

foram descritos utilizando outras técnicas neurofisiológicas. Entretanto, muito mais atenção

tem sido dada para as ativações espontâneas correlacionadas observadas entre as regiões da

DMN [BAHS08, Fra05, GKRM03]. Um fato interessante envolvendo as regiões da DMN é que

enquanto as regiões primárias cerebrais diminuem a atividade metabólica durante o estado

de repouso, as regiões da DMN apresentam o oposto, sugerindo que elas são responsáveis

pelo processamento basal do cérebro. Por isso, a atividade síncrona entre as regiões da DMN

tem sido associada a processos complexos específicos da espécie humana como integração

cognitiva e emocional da informação, e outros processos relacionados a consciência humana

[RMS+01]. Isso torna a DMN de especial interesse em estudos que buscam entender doenças

neurológicas e psiquiátricas [GSRM04, Gre08].

Finalmente, outros estudos têm mostrado a existência de subredes dentro das redes do

estado de repouso [vdHMLP08, vdHMK+09]. Beckman et al. [BDDS05] mostraram asso-

ciação entre sinais de regiões da rede visual com sinais de regiões do córtex estriado que

são responsáveis pelo processamento da informação visual. Van den Heuvel e Hulshoff Pol

[vdHPH10] mostraram que as regiões da rede motora podem ser organizadas de acordo com

o padrão somatotópico das regiões do córtex motor. Xiong et al. [XMW+09] mostram que o

treinamento motor aumenta significantemente a conectividade entre regiões do córtex motor

primário durante estado de repouso. Juntos, esses resultados sugerem que tais correlações re-

presentam, de fato, padrões de conectividade neuronal. Portanto, a conectividade entre tais

regiões seria necessária para manter e pré-processar informações utilizadas pelas mesmas

regiões durante uma tarefa específica.

1.2.3 Separação Cega de Fontes

Uma maneira conveniente de descrever toda variabilidade dos sinais de FMRI é adotar

um modelo de separação cega de fontes no qual os sinais z (s, t) são amostrados discretamente

zt = [z1,t, . . . , zM,t]
T emM localidades espaciais s1, . . . , sM ∈ D ⊂ Rd em intervalos regulares

de tempo. Supõe-se que zt se deve, em última análise, a K < M fontes fisiologicamente
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significativas, através de:

zt = Axt + vt, (1.1)

em que xt = [x1,t, . . . , xK,t]
T descrevem as fontes, vt = [v1,t, . . . , vM,t]

T descrevem variações

espaciais de pequena escala e A = [a1 · · · aK ] é uma matriz de observação em que ai =

[ai(s1), . . . , ai(sM)]T, para 1 ≤ i ≤ K e ai : Rd 7→ R, caracteriza como a informação de xt se

distribui ao longo do espaço.

O problema de separação cega de fontes consiste em reconstruir X = [x1, . . . ,xN ] a

partir de Z = [z1, . . . , zN ] considerando que A é, a princípio, desconhecido. Obviamente, a

solução de problemas de separação cega de fontes é um problema mal posto a menos que

haja conhecimento completo ou parcial das características geométricas ou estatísticas de xt

e/ou A. As duas premissas mais utilizadas são baseadas nos conceitos de independência e

diversidade. Assumir que xt consiste em um conjunto de fontes estatisticamente indepen-

dentes e não gaussianas conduz à ICA. Sob essas premissas, as fontes estimadas pela ICA

são iguais as fontes originais a menos de uma permutação de {1, . . . , K} e escala [Com94].

Entretanto, a tendência atual é explorar propriedades geométricas das distribuições das fon-

tes. Por exemplo, é possível reconstruir as fontes assumindo que seu suporte seja limitado

[PMJ95]. No geral, esse princípio permite reconstruir fontes esparsas baseado na ideia de

que a diversidade dos dados permite identificar as fontes de maneira simples por meio de

uma decomposição em componentes esparsos [ZP+01, GL06]. Nesse caso, o principal obje-

tivo é obter uma transformação que preserve as relações lineares entre as fontes e, ao mesmo

tempo, aumente a diversidade dos dados.

1.2.4 Modelos Dinâmicos Espaço-Temporais

Em estudos de conectividade em FMRI, há uma necessidade cada vez maior de se descre-

ver com precisão como as regiões estão dinamicamente inter-relacionados. O principal desafio

é lidar com modelos que empregam muitos parâmetros para descrever um grande número de

variáveis que, no entanto, desfrutam de uma enorme redundância espacial. Além disso, em

muitas aplicações, o foco se encontra na caracterização de interações sutis envolvendo um

pequeno número de regiões em diferentes escalas espaciais. Uma maneira de tratar dados
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multivariados típicos em FMRI é fazer uma mudança de base buscando representar os dados

com um número menor de componentes não nulos. Essa questão foi explorada no contexto de

sistemas dinâmicos espaço-temporais por Wikle e Cressie [WC99] que propuseram um mé-

todo de redução de dimensionalidade para modelar fenômenos espacialmente contínuos que

evoluem no tempo. Em sua formulação original, o método usa uma base ortogonal, definida

a priori, para expandir o kernel de redistribuição de uma equação de diferenças de tempo

discreto e contínua no espaço em termos de uma combinação linear finita de componentes

espaciais [CW02, WC99].

Considere a seguinte equação de diferenças de tempo discreto e contínua no espaço

xt(s) =

∫
D

h(s, u)xt−1(u)du+ wt(s), (1.2)

em que xt(s) e wt(s) são processos definidos em cada ponto s do conjunto D ⊂ Rd e t ∈ Z>0.

A função contínua h : Rd × Rd → R é denominada o kernel de redistribuição da equação

(1.2) e define as interações entre os estados xt(s) e xt−1(u) para todo s e u ∈ D .

Dado B = {φk}k∈Z, uma base completa e ortonormal de L2(Rd), suponha que xt(s) seja

aproximado por K elementos (componentes espaciais) de B

xt(s) =
K∑
k=1

xk,tφk(s). (1.3)

Considere também a expansão dos demais elementos de (1.2) na base B

h(s, u) =
∞∑
i=1

bi(s)φi(u),

wt(u) =
∞∑
k=1

wk,tφk(u), (1.4)

em que {bi(s) : i = 1, 2, . . . } são funções paramétricas não estocásticas e {xj,t : j = 1, 2, . . . }

e {wk,t : k = 1, 2, . . . } processos aleatórios de tempo discreto.

Substituindo (1.4) e (1.3) em (1.2) e integrando os dois lados da equação em φi(s)ds
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temos que

xi,t =
K∑
k=1

(

∫
D

φi(s)bk(s)ds)xk,t−1 +
∞∑
k=1

wk,t

∫
D

φi(u)φk(s)ds

=
K∑
k=1

hi,kxk,t−1 + wi,t, (1.5)

para 1 ≤ i ≤ K, ou, na forma matricial,

xt = Hxt−1 + wt, (1.6)

em que xt=[x1,t, · · · , xK,t]T representa uma série temporal multivariada, wt = [w1,t, · · · , wK,t]T

representa um processo de inovações multivariado.

Um modelo mais geral supõe que as observações de xt(s) em M localizações espaciais

s1, . . . , sM são corrompidas por um ruído branco aditivo vt

zi,t = xt(si) + vi

=
K∑
k=1

xk,tφk(si) + vi, (1.7)

para 1 ≤ i ≤M , ou, na forma matricial

zt = ΦKxt + vt, (1.8)

em que ΦK =
[
φ1 · · ·φK

]
e φi = [φi(s1), · · · , φi(sM)]T.

Generalizando as equações (1.6) e (1.8) para uma matriz de observação arbitrária, obtem-

se uma formulação em espaço de estados para observações espaciais zt que dependem da

evolução de um vetor latente xt através de modelo linear gaussiano

xt = Hxt−1 + wt (1.9)

zt = Axt + vt, (1.10)

em que zt é um vetor de dimensão M de sinais observados, xt é um vetor de dimensão K de
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fontes não observadas, A é uma matriz de observação de dimensão M ×K não conhecida,

H é uma matriz de transição desconhecida de dimensão K × K que descreve a dinâmica

das fontes, wt é um processo de inovações e vt é ruído aditivo. Tanto wt quanto vt são

vetores aleatórios com distribuição gaussiana de média nula e matriz de covariância Q e R,

respectivamente. As matrizes H, A, Q e R e os vetores xt precisam ser estimados utilizando

zt somente.

A redução de dimensionalidade por transformações ortogonais tem recebido atenção no

processamento de sinais observados em diferentes pontos do espaço e tempo, por exemplo, em

mensurações geofísicas e meteorológicas, em processamento de sinais e imagens e em epide-

miologia [Cor09, FAD+11, MGRA98, TAGM03, WJBS04]. Embora as funções base {φk}k∈Z

sejam conhecidas, a questão de como aproximar xt(s) em (1.3) permanece um grande desafio.

Quando o número de observações é bem menor que M , os estados do sistema ou o kernel

de redistribuição devem ser descritos em termos de um número reduzido de parâmetros.

Por exemplo, [WC99] propõe o uso de funções de base em associação com wavelets em

escalas espaciais menores para reduzir a complexidade de processos atmosféricos e oceâni-

cos. Esta ideia foi apoiada em [DK07] e ampliada em [SDK09] que consideraram kernels de

redistribuição mais genéricos, porém, homogêneos no espaço e no tempo.

Em estudos cuja formulação em espaço de estados é adotada, o algoritmo de maximi-

zação da expectativa (EM) tem sido a ferramenta mais utilizada para resolver (1.9,1.10)

para xt, pois sua solução converge pelo menos para um máximo local da sua função de ve-

rossimilhança [DLR77, SS82]. Tradicionalmente, o algoritmo é inicializado com um solução

gerada aleatoriamente e, então prossegue reiterando seus dois principais passos até atingir

o máximo da função de verossimilhança. O primeiro passo, o passo E, obtém uma solução

para xt calculando-se a esperança condicional de sua função de log-verossimilhança dado os

dados e alguma estimativa para os parâmetros do modelo. Sobre a hipótese de gaussianidade

a esperança condicional de xt é obtida pelo suavisador de Rauch-Tung-Striebel [RST65]. No

segundo passo, o passo M, os parâmetros do modelo são estimados pela maximização da

função de log-verossimilhança condicional estimada no passo E. Entretanto, a performance

do algoritmo EM decai rapidamente em função do número de variáveis do sistema modelado.

Em muitos casos, a solução pode até se tornar indeterminada. Uma outra desvantagem do
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algoritmo EM é que a qualidade de seus estimadores dependem da inicialização adequada

dos parâmetros do sistema, o que nem sempre é uma tarefa fácil de resolver.

No contexto de FMRI, Valdés-Sosa [VS04] estudou sistemas dinâmicos espaço-temporais

no âmbito da análise funcional de dados, forçando o kernel de redistribuição variar suave-

mente ao longo do espaço. Esta exigência é obtida penalizando a rugosidade espacial do

kernel de redistribuição utilizando uma versão discreta do operador Laplaciano no espaço.

Porém, mesmo utilizando uma decomposição em valores singulares para reduzir a dimen-

sionalidade dos dados, tal procedimento concentrou-se no exame da influência exercida na

rede por um voxel somente, tornando o método bastante exploratório. Outra desvantagem

é que, se por um lado a hipótese de suavidade permite estimar os parâmetros do modelo

pela redução drástica da dimensionalidade espacial do modelo, por outro ela também reduz

a resolução do kernel de redistribuição. Portanto, suavisar o kernel de redistribuição repre-

senta diluir a informação espacial das imagens e consequentemente reduzir a sensibilidade e

especificidade do método na identificação de relações causais entre regiões que se localizam

em escalas menores que a largura do operador Laplaciano.

1.3 Formulação do Problema

Muitas teorias em neurociência estão calcadas na segmentação do cérebro em centros

funcionais especializados [Fri05, PF13]. Para alcançar soluções biologicamente mais plau-

síveis, esta tese considera duas características importantes em neurociência sobre o que se

constitui importantes componentes cerebrais: (a) fontes que fornecem uma representação

compacta (i.e. de dimensão relativamente reduzida) da dinâmica do cérebro durante o es-

tado de repouso como um todo e (b) componentes que são espacialmente bem localizados,

ou seja, cuja extensão aproxime a variação local do sinal de FMRI. De acordo com o modelo

(1.1), essa ideia se traduz em ai’s bem localizadas, i.e. funções de espalhamento de baixa

dispersão e suporte supp{ai} = {s ∈ Rd : ai(s) 6= 0} conectado. Um exemplo clássico de fun-

ção de espalhamento é dado pela função densidade de probabilidade Gaussiana. Nesse caso,

quanto menor o desvio padrão da função, melhor é sua localização no espaço. Funções de

espalhamento caracterizam a dependência espacial de voxels vizinhos devido ao alto grau de
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suavização da resposta hemodinâmica [DH12]. A modelagem por funções de espalhamento

permitem caracterizar melhor a esparsidade intrínseca esperada em imagens de FMRI. Na

prática LSCA combina conceitos de transformada wavelets [MH92], esparsidade de grupo

[CP07] e um algoritmo de clusterização com restrição de contiguidade [Mur85] para alcan-

çar uma representação esparsa que reduz eficientemente a dimensionalidade das imagens

enquanto preserva suas características fisiológicas.

A aplicabilidade do algoritmo LSCA pode ser estendida para modelos dinâmicos espaço-

temporais utilizando a formulação (1.9,1.9) cuja solução clássica pode ser obtida por um

algoritmo EM [DLR77]. Entretanto, nota-se que o algoritmo EM garante convergência so-

mente para um máximo local e, portanto, a validade de seus estimadores depende fortemente

de uma inicialização adequada dos estados e parâmetros do modelo [Wu83]. A ideia aqui é

utilizar o algoritmo LSCA para inicializar os parâmetros do algoritmo EM, garantindo uma

solução compacta em componentes dinâmicos espacialmente locais.

1.4 Contribuições

Esta tese consiste em três partes principais que resultam dos três artigos associados que

foram publicados como parte do doutorado do autor [VAB14, VAB15, VASB15]. As próximas

seções deste capítulo detalham cada um desses trabalhos.

1.4.1 Um Modelo para Separação Cega de Fontes Esparsas Locais

A solução de problemas de separação cega de fontes está intimamente ligada ao co-

nhecimento parcial das características de xt e/ou A. Técnicas de separação cega de fon-

tes têm sido muito utilizadas em estudos de FMRI para estimar consistentemente co-

nectividade instantânea entre regiões sem a necessidade de delinear regiões de interesse

a priori [BU99, BMZ+10, BDDS05, CAC07, DRB+06, GTCB07]. Métodos como PCA,

ICA, SCA e NMF são capazes de decompor a imagem de FMRI em um conjunto de

séries temporais que representam a dinâmica de seus respectivos componentes espaciais

[WCLE05, BU99, GTCB07, LHWY11]. Embora a hipótese de independência não tenha re-

lação direta com a de esparsidade, um fato interessante é que resultados obtidos por ICA
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e SCA são muito semelhantes [GTCB07]. Ambas as técnicas exibem um padrão de regiões

anatomicamente segregadas, porém funcionalmente relacionadas.

Técnicas convencionais são inadequadas para caracterizar variações espacialmente lo-

cais, pois elas não impõem restrições na extensão espacial de seus componentes. A LSCA

é uma alternativa que leva em conta tanto a informação anatômica quanto funcional por

decompor imagens de FMRI em componentes esparsos com base em sua informação espa-

cial localmente redundante [VAB14]. A LSCA está intimamente relacionado com a SCA

[GL06, GTCB07, ZP+01]. Porém, enquanto a SCA assume esparsidade de uma maneira

geral, a LSCA assume esparsidade num sentido mais restrito, impondo que cada compo-

nente espacial represente uma função de espalhamento que age somente sobre uma única

fonte bem localizada. Isso significa que as fontes e os componentes espaciais podem ser facil-

mente identificados utilizando um algoritmo de agrupamento cuja medida de dissimilaridade

limita espacialmente os elementos que serão agrupados [Mur85]. Além disso, a LSCA uti-

liza a transformada wavelets para aproveitar ao máximo o efeito suavisador da função de

espalhamento e, consequentemente, aumentar a relação sinal ruído.

1.4.2 Uma Alternativa ao ICA

Os avanços recentes em técnicas para separação cega de fontes, particularmente na ICA e

decomposições esparsas, tem aprimorado nossa capacidade de entendimento dos padrões de

atividade cerebral durante o estado de repouso [GTCB07, VAB14, DRB+06]. Nesse contexto,

a distinção entre fontes independentes e fontes esparsas é crucial. A primeira é a base para a

ICA em que os dados são explicados como uma combinação linear de fontes estatisticamente

independentes entre si. A segunda é a principal premissa por trás da SCA que é capaz de

separar perfeitamente fontes que podem ser facilmente identificadas, mesmo que isso exija

aplicar uma transformação esparsa nos sinais observados. Embora a ICA tenha se demons-

trado eficiente em vários estudos nos últimos anos, o conceito de esparsidade é considerado

mais versátil, pois ele não depende da estrutura estocástica das fontes [GL06, LCA03]. Em

vez disso, ele depende somente de uma transformação com a capacidade de tornar os dados

mais esparsos. Além disso, os componentes identificados pela ICA não possuem uma locali-

zação espacial bem definida e portanto não podem ser utilizados na construção de redes de
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conectividade funcional [Smi12].

Embora a distinção entre independência e esparsidade esteja bem definida teoricamente,

não está claro se essa distinção possui algum valor prático na detecção de fontes em ex-

perimentos de FMRI durante o estado de repouso, visto que resultados similares têm sido

reportados por diferentes autores utilizando uma ou outra técnica. Por exemplo, compo-

nentes contendo regiões da DMN e da rede atencional foram consistentemente detectadas

utilizando tanto métodos baseados em independência quanto métodos baseados em esparsi-

dade [BMZ+10, VAB15, WZC13]. Além disso, recentemente, a efetividade da ICA em FMRI

tem sido associada a sua habilidade de tratar fontes esparsas ao invés de fontes indepen-

dentes [DRT+09]. Essa hipótese resulta de simulações numéricas e resultados experimentais

bem elaborados mostrando que a performance dos algoritmos mais utilizados em análises de

imagens de FMRI - FastICA [Hyv99] e InfoMax [LCG10] - depende muito mais do grau de

esparsidade das fontes que do grau de independência. Por outro lado, outro estudo mais re-

cente contesta essa tese [CPP+13]. Nesse artigo, os autores fazem uma revisão de [DRT+09]

e reportam uma série de argumentos mostrando que FastICA e InfoMax fazem o que está

proposto: maximizar a independência entre as fontes.

Nesta tese, a LSCA é utilizado para mostrar que a hipótese de esparsidade em estudos

de FMRI no estado de repouso é válida. A evidência é dada pela comparação direta entre

as fontes detectadas utilizando a ICA e as fontes detectadas utilizando a LSCA no mesmo

conjunto de imagens [VAB14]. Mostra-se que a LSCA pode identificar as mesmas fontes

que são identificadas pela ICA. Além disso, grande parte das fontes identificadas pela ICA

podem ser decompostas em um conjunto de fontes localmente esparsas que não são necessari-

amente independentes entre si. Mais importante, fontes identificadas pela LSCA aproximam

muito melhor o sinal temporal observado nas regiões representadas por seus componentes

em relação as fontes identificadas pela ICA.

1.4.3 Um Modelo Dinâmico para Fontes Esparsas Locais

Uma limitação ainda mais importante das técnicas atuais de separação cega de fontes é

estimar somente interações instantâneas entre os diferentes componentes. Embora esse fato

seja bem conhecido, suas implicações são frequentemente ignoradas [Fri11, Smi12]. Devido
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a natureza do sinal de FMRI, interações dinâmicas não podem ser descritas separadamente

no espaço ou no tempo, especialmente se o foco é caracterizar alterações espaciais associados

a um pequeno número de regiões de interesse. Nesse contexto, estimar a origem espacial de

fontes utilizando um número reduzido de amostras temporais é problemático especialmente

em condições desfavoráveis de relação sinal-ruído.

Embora a mudança de base promovida por Wikle and Cressie [WC99] permita entender

melhor sistemas de dimensão elevada, ela de forma alguma garante representações espar-

sas. Representações esparsas são a chave para descritores estatisticamente robustos, como

tem sido demostrado na resolução de problemas de modelagem [MGB+09], deconvolução

[TBM79] e reconstrução de imagens [Tin14], separação cega de fontes [ZP+01], e algoritmos

iterativos [PS82, Saa03]. Esses métodos obtêm representações esparsas pela minimização de

uma função custo penalizada, assumindo um compromisso entre o ajuste do modelo e o

número de elementos descritores do sinal observado [FGT12].

Recentemente, o conceito de esparsidade tem sido explorado de uma maneira mais restrita

utilizando a ideia de penalização de grupo [BJM+12]. Diferentemente da abordagem tradici-

onal que penaliza as variáveis do modelo individualmente, na penalização de grupo, grupos

de variáveis são penalizados simultaneamente pela minimização de uma função custo que in-

clui um termo quadrático representando o erro de aproximação e um termo de regularização

considerando informações a priori suficientes para induzir esparsidade de grupo [HZ+10].

Tais informações comumente refletem relações funcionais intrínsecas entre as variáveis do

modelo. Por exemplo, em FMRI, uma série temporal representa um conjunto de observações

sucessivas sobre o mesmo voxel, portanto, podem ser penalizadas conjuntamente.

A LSCA estende modelos dinâmicas espaço-temporais de dimensão reduzida utilizando

uma formulação por espaço de estados que é apropriada para dados de FMRI [VAB15]. Uti-

lizando a transformada espacial wavelets e o princípio de esparsidade de grupo, a LSCA

é capaz de caracterizar a variabilidade temporal de fontes espacialmente bem localizadas

utilizando um conjunto reduzido de séries temporais de coeficientes. A redução de dimensi-

onalidade obtida pelo operador de limiarização vetorial permite que as fontes e os demais

parâmetros do modelo sejam estimados consistentemente utilizando um algoritmo EM.
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1.5 Organização do Trabalho

O capítulo 2 apresenta os conceitos necessários para a compreensão do restante do texto.

Nas primeiras sessões, as três etapas básicas de um algoritmo de SCA são descritas: a

transformada esparsa, o agrupamento e a redução de dimensionalidade. O capítulo 2 também

descreve os modelos que são utilizados para construir os dados simulados assim como os

métodos de pré-processamento dos dados reais.

O capítulo 3 apresenta os resultados de vários estudos envolvendo a LSCA. Inicialmente,

dois estudos mostram que a LSCA é melhor que técnicas clássicas de processamento de

sinais. No primeiro estudo a LSCA é comparado com a PCA na caracterização de fontes

gaussianas esparsas. No segundo estudo, simulações numéricas de modelos dinâmicos com

fontes esparsas locais mostram que a inicialização do algoritmo EM utilizando a LSCA supera

a abordagem clássica, baseada em inicialização aleatória, permitindo estimar completamente

todas as variáveis do modelo (1.9,1.10) mesmo sob condições desfavoráveis de relação sinal

ruído. Ainda no capítulo 3, a LSCA é sistematicamente comparado com a ICA utilizando

dados reais de FMRI durante o estado de repouso. Nesse estudo, compara-se a capacidade

de localização e reconstrução das fontes da LSCA em relação à ICA. Finalmente, a LSCA é

aplicada sobre o mesmo conjunto de imagens de FMRI durante o estado de repouso visando

caracterizar sua dinâmica temporal.

O capítulo 4 discute os resultados apresentados no capítulo 3 e o capítulo 5 conclui as

principais implicações do método apresentado nesta tese bem como suas principais limita-

ções. No final, apresenta-se possibilidades de estudos futuros que envolvem representações

esparsas de sistemas dinâmicos espaço-temporais com potenciais aplicações em FMRI.

O texto também contém três apêndices. No apêndice A são discutidas noções básicas

de separação sega de fontes, com ênfase em ICA e SCA. No apêndice B, a transformada

wavelet, base das transformações esparsas utilizadas nesta tese, é apresentada. O apêndice

C introduz o algoritmo EM da forma que é implementado nesta tese.
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Capítulo 2

Material e Métodos

2.1 Análise de Componentes Esparsos Locais

Nesta seção, o objetivo é desenvolver um algoritmo para estimar as fontes xt e a matriz de

observação A do modelo (1.1), sob a hipótese de que as colunas de A representam funções

de espalhamento bem localizadas. Uma descrição sucinta do presente algoritmo pode ser

observada na Figura 2.1.

2.1.1 Transformada Esparsa por wavelets

Dado {φm}1≤m≤M uma base do domínio wavelets em RM , o primeiro passo é calcular

a transformada wavelets da matriz de observações Z ≡ (zm,t)m,t para 1 ≤ m ≤ M e

1 ≤ t ≤ T

Ẑ ≡ (ẑm,t)m,t = (〈zt, φm〉)m,t = ΦZ, (2.1)

em que Φ é uma matriz ortonormal M ×M , cujas linhas são definidas por φm’s. Utilizando

a mesma notação tem-se que Ẑ = Ŝ + V̂, em que S = AX, e Z = S + V. A transformação

Φ deve ser escolhida tal que um agrupamento apropriado das linhas de Ŝ forneça uma boa

aproximação para as linhas de X. Antes disto, porém, Ŝ precisa ser estimado utilizando a

hipótese de espasidade; Isto significa encontrar uma representação esparsa que capture os

graus de liberdade intrínsecos de Ẑ.

Considerando que st = Axt admite uma representação esparsa pertencente a Bs
1,1, um

21
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Figura 2.1: As principais etapas da LSCA são: (i) aplicação de uma transformação esparsa baseada
na transformada wavelet, produzindo uma descrição em termos de séries temporais de coeficien-
tes wavelet, (ii) agrupamento com restrição de contiguidade das séries temporais de coeficientes
wavelet utilizando uma medida de dissimilaridade que agrupa somente coeficientes vizinhos, (iii)
redução de dimensionalidade dos grupos por projeção ortogonal, produzindo estimadores da matriz
de observação e das fontes do modelo (1.1).
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caso particular de espaço de Besov [Mal08], a aproximação de zt por st ∈ Bs
1,1 pode ser

obtida minimizando o seguinte funcional

f(st) = ‖zt − st‖22 + ‖st‖s,1 = ‖zt − st‖22 +
∑
m

λm|ŝm,t|, (2.2)

em que ‖st‖s,1 é a norma Bs
1,1 do vetor st, ŝm,t = 〈st, φm〉 e λm > 0 para 1 ≤ m ≤ M são

parâmetros regularizadores [DDDM03].

Para cada t, a equação acima representa um funcional coercivo e estritamente convexo.

Isso significa que a equação (2.2) contém uma única solução e, portanto, um único mínimo

global. Quando λm = λ, o vetor solução de (2.2) é obtido pela aplicação do operador de

limiarização suave no conjunto de observações transformadas [DJKP95]

ŝm,t = sign(ẑm,t) max(|ẑm,t| − λ, 0). (2.3)

Como ŝm,t0 = 0 não implica ŝm,t1 = 0 para t0 6= t1, o estimador dado pela equação (2.3)

não garante a esparsidade de st ao longo do tempo mesmo para valores grandes de λ. Para

superar esse problema, LSCA agrupa os coeficientes ŝm,t ao longo do tempo e utiliza um

regularizador de grupo para solucionar (2.2) no domínio wavelets

min
ŝm

1

2
‖ẑm − ŝm‖22 + λm‖ŝm‖2, (2.4)

em que ẑm e ŝm representam as m-ésimas linhas de Ẑ e Ŝ respectivamente. Assim, para cada

λm, a solução de (2.4) é dada pelo operador de limiarização suave vetorial [CW05, WNF09]

ŝm =
max(‖ẑm‖2 − λm, 0)

‖ẑm‖2
ẑm. (2.5)

Nível de Ruído Aditivo

Um passo importante do algoritmo LSCA é a definição de um valor adequado para o

parâmetro de regularização λm que determina o limiar do operador vetorial de limiarização

suave (2.5). Como regra básica, os limiares devem ser escolhidos um pouco acima do nível

máximo de ruído. Assim, os coeficientes que representam ruído tem grande probabilidade
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de estar abaixo desse limiar. Esta sessão propõe um estimador para a variância do ruído

supondo normalidade, independência e homocedasticidade.

Considere a decomposição de zt = st + vt no domínio wavelets

ẑt = ŝt + v̂t, (2.6)

em que v̂t = Φvt. Para vt ∼ N (0, σ2IN×N), devido a ortogonalidade de Φ, tem-se que

v̂t ∼ N (0, σ2IN×N). Supondo que zt admite uma representação esparsa em relação à trans-

formação Φ, é esperado que a maior parte de {ŝm}∀m seja nula, ou seja, a maior parte de

{ẑm}∀m seja ruído. Esta observação motiva o seguinte estimador de σ2

σ̂2 = median∀mv̂ar{ẑm,t}, (2.7)

em que v̂ar denota a variância amostral ao longo do tempo.

Não é difícil notar que σ̂2 é um estimador não viesado de σ2 se pelo menos 50% das

linhas de Ŝ forem nulas, isto é, #{m : ŝm = 0}/M > 0.5.

Parâmetro de Regularização

O estimador σ̂2 acima permite definir o parâmetro de regularização λ através do seguinte

resultado. No caso em que ŝm,t = 0, tem-se

var{ẑm,t} = σ2. (2.8)

No caso em que ŝm,t 6= 0, tem-se

var{ẑm,t} = var{ŝm,t}+ σ2. (2.9)

Portanto, decidir se ẑm,t em função de t é ruído ou não equivale ao seguinte teste de hipóteses

 H0 : var{ẑm,t} = σ2

H1 : var{ẑm,t} > σ2.
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Para {ẑm,t}∀t amostras independentes e normalmente distribuídos, tem-se, sob H0, que

(N − 1)v̂ar{ẑm,t}
σ2

∼ χ2
N−1, (2.10)

Isto permite construir o seguinte intervalo com (1− α)% de confiança para σ2

[
(N − 1)σ̂2

χ2
1−α/2,N−1

,
(N − 1)σ̂2

χ2
α/2,N−1

]
, (2.11)

em que χ2
γ,N−1 é o γ-ésimo quantil da distribuição qui-quadrado comN−1 graus de liberdade.

Supondo que E{ẑt} = 0, caso contrário, considere o processo estocástico definido por

ẑt − E{ẑt}, tem-se que

‖ẑm‖2 = (N − 1)v̂ar{ẑm,t}. (2.12)

As equações (2.11) e (2.12) motivam o seguinte estimador de λ

λ =
(N − 1)2σ̂2

χ2
α/2,N−1

, (2.13)

com α = 0.05/M .

Extensão para Pacotes Wavelets

Para facilitar a notação, suponha queM = 2J , para J > 0, e d = 1. Seja L uma biblioteca

de pacotes wavelets. Fixado t, considere a seguinte análise de multirresolução espacial de

zt

zt =
∑

(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

wj,n,k,twj,n,k, (2.14)

em que P = {(j, n)} ⊂ N × N representa uma coleção de índices e wj,n,k = [Wn(2js1 −

k), . . . ,Wn(2jsM − k)]T, para Wn ∈ L, (j, n) ∈ P e 1 ≤ k ≤ 2J . Quando P é tal que os

intervalos [2jn, 2j(n+ 1)) formam uma cobertura disjunta de [0, 2J), sabe-se que os vetores

wj,n,k formam uma base completa e ortonormal de RM [CW92].

Dentre todas as bases geradas por L, é possível obter uma base completa e ortonormal

ótima no sentido de que a base priorize os componentes de zt de maior variância. Para

isso, é necessário definir um critério que julgue a importância de cada pacote wavelet,
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Wj,n = {wj,n,1, . . . ,wj,n,2j−1}, em (2.14). Devido a ortonormalidade dos wj,n,k’s, tem-se

que a potência E(zT
t zt) de zt é a soma das potências dos coeficientes associados à sua

transformada wavelets

E(zT
t zt) = E

( ∑
(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

wj,n,k,tw
T
j,n,k

∑
(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

wj,n,k,twj,n,k

)
(2.15)

= E
( ∑

(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

(wj,n,k,t)
2wT

j,n,kwj,n,k

)

=
∑

(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

E
(
w2
j,n,k,t

)
=
∑

(j,n)∈P

2j−1∑
k=0

var(wj,n,k,t),

em que var(x) representa a variância de x. A última igualdade na equação (2.15) se deve ao

fato de que E(zt) = 0 implica E(wj,n,k,t) = 0 para todo (j, n) ∈ P e 1 ≤ j ≤ 2J .

Como var(wt,j,n,k) = σ2 se e somente se wt,j,n,k for ruído, definimos a seguinte função

custo

Cσ2 ({Wj,n}) =
2j−1∑
k=1

1
(
v̂ar(wj,n,k,t) ≥ σ2

)
, (2.16)

denominada função custo de limiarização dinâmica. Observa-se que Cσ2 ({Wj,n}) é aditiva

e, portanto, pode ser utilizada por um algoritmo de seleção de base com complexidade linear

em M [Vid99a].

2.1.2 Agrupamento com Restrição de Contiguidade

O próximo passo consiste em identificar cada componente espacial akx
k, em que ak é a

k-ésima coluna de A e xk é a k-ésima linha de X, utilizando as séries temporais ŝm que sobre-

viveram o operador de limiarização vetorial em 2.5. Para isso, evoca-se a premissa de que os

componentes são bem localizados no espaço e, portanto, os padrões geométricos das colunas

da matriz de observação A podem ser perfeitamente descritos por coeficientes wavelets es-

pacialmente conectados. Isso significa que os componentes espaciais do modelo (1.1) podem

ser determinados por um algoritmo de agrupamento que força contiguidade espacial [Mur85].

Na LSCA, contiguidade espacial é obtida utilizando um algoritmo de agrupamento hierár-

quico com ligação completa [Joh67] com matriz de dissimilaridade que combina a correlação

temporal e a distância física entre as séries temporais ŝm. Isto permite obter grupos mais
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homogêneos e garante maior redução de dimensionalidade nas próximas etapas da LSCA.

O algoritmo de agrupamento começa com cada série temporal ŝm definindo um único

grupo e, a cada passo, une os grupos (A,B) que minimizam a seguinte função

dist(A,B) = max {ψ(ŝi, ŝj) : i ∈ A, j ∈ B}, (2.17)

em que

ψ(ŝi, ŝj) =

 1, |φ̄i − φ̄j| > max(2li , 2lj)

1− |cor(ŝi, ŝj)|, caso contrário,
(2.18)

em que cor(ŝi, ŝj) denota a correlação entre ŝi e ŝj, φ̄i =
∫
Rd s|φi|2ds/

∫
Rd |φi|2ds define o

centro de massa de φi e li é o índice da escala de φi na decomposição wavelets. Assim, a

medida de dissimilaridade acima combina a correlação e a distância física entre os coeficientes

wavelets. O agrupamento acaba quando a distância mínima entre dois grupos é maior do

que r (i.e. min{dist(A,B) : ∀A,∀B} > r), para algum valor de r escolhido apropriadamente,

conforme discutido a seguir.

Critério de Parada

Embora a matriz de dissimilaridade (2.18) já limite bastante a estrutura dos componentes

espaciais em (2.21), o critério de parada do algoritmo de agrupamento ainda precisa ser

definido. Note que a medida de distancia dist(A,B) depende somente da correlação entre os

coeficientes wavelets em A e B. Portanto, sob a hipótese nula, sua distribuição assintótica

depende da transformada z de Fisher do coeficiente de correlação 0.5 loge(
1+r
1−r ) entre os

elementos de ambos os grupos. A transformada z de Fisher do coeficiente de correlação

possui distribuição conhecida, cujo limite superior para um intervalo com (1 − α/2)% de

confiança sobre a hipótese nula é aproximadamente dado por:

u = z(1−α/2)
√

1/(N − 3) (2.19)
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em que z(1−α/2) é o (1 − α/2)% percentil da distribuição normal padrão [Ste80]. Portanto

nosso critério de parada é dado pelo seguinte valor

r = 1− |(exp(2u) + 1)/(exp(2u)− 1)|. (2.20)

Note que o critério de parada não depende nem do nível de ruído ou do número de variáveis,

apenas do tamanho amostral e do nível de significância α adotado. Neste trabalho, adota-se

α = 0.05.

2.1.3 Redução de Dimensionalidade

O próximo passo consiste em estimar a matriz de observação A e o conjunto de fontes xt

utilizando a informação de cada grupo identificado no passo anterior. Após o agrupamento

com restrição de contiguidade das linhas de Ŝ, o k-ésimo componente espacial akx
k pode ser

aproximado por

Yk =
∑
i∈Ik

φ−1i ŝi, (2.21)

em que Yk é uma matriz de dados de dimensão M × T , φ−1i é a i-ésima coluna da matriz

inversa de Φ (ΦT, para transformadas ortogonais) e Ik contém os índices do k-ésimo grupo.

Suponha que as linhas de Yk tenham média zero, do contrário seu valor médio pode ser

removido após (2.21).

De acordo com o modelo de aproximação

Yk = akx
k + Ek, (2.22)

em que Ek é uma matriz de dimensão M × T que representa o erro de aproximação, o

objetivo é encontrar ak e xk que minimiza o erro de aproximação

min
ak,xk
‖Yk − akx

k‖F , (2.23)

em que ‖ · ‖F denota a norma de Frobenius [Mey00].

De fato, cada componente espacial akxk é uma matriz de dimensãoM×T e posto unitário
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que pode ser obtida pelo primeiro valor singular de Yk, i.e:

Yk ≈ σ1u1v
T
1 , (2.24)

em que σ1 é o maior valor singular de Yk, e em que u1 e v1 são respectivamente o vetor

singular esquerdo e o vetor singular direito associados a σ1 [GR70]. Assim, sem perda de

generalidade, pois (||ak||2 = 1), obtém-se o seguinte resultado:

ak = u1 (2.25)

xk = σ1v
T
1 . (2.26)

2.2 Dados Simulados

2.2.1 Modelo 1

Para avaliar a performance da LSCA na detecção de fontes espacialmente bem localiza-

das, imagens bidimensionais representadas por M = 64 × 64 pontos e resolução ∆s = 0.30

foram geradas segundo o modelo (1.1) em que xt representa um par de fontes correlaciona-

das, coeficiente de correlação igual à 0.5, cuja distância relativa δ e o nível de ruído aditivo

é variável. Uma função gaussiana bivariada com centro em µ1 = [27 + δ, 27 + δ] e variância

Σ1 = 3I2, em que I2 é a matriz identidade de dimensão 2 × 2, foi utilizada como função

de espalhamento para a primeira fonte. Na segunda fonte, utilizou-se uma função gaussiana

bivariada anisotrópica centrada em µ2 = [37− δ, 37− δ] e com variância Σ2 =

 9 0

0 1

.
A transformada esparsa foi obtida por uma decomposição por pacotes wavelets com

três níveis (veja 2.1.1) utilizando wavelets de Haar bidimensionais. O parâmetro de regu-

larização λ foi escolhido com nível de significância α = 5%. As fontes foram geradas como

variáveis aleatórias independentes com média zero e variância unitária. Para avaliar a ca-

pacidade de reconstrução da LSCA, utilizou-se o valor de correlação médio entre as fontes

simuladas xk,t e as fontes reconstruídas x̂k,t ao longo de 30 repetições para cada combinação

de δ = 1, 3 e 5 e SNR = −20,−18,−16,−14,−12,−10,−8,−6,−4 e −2. Os resultados fo-



30 MATERIAL E MÉTODOS 2.2

ram comparados com a análise PCA utilizando o valor máximo de correlação entre as fontes

simuladas e os dois primeiros componentes principais para cada combinação de δ e SNR.

2.2.2 Modelo 2

Para avaliar a performance da LSCA na reconstrução de fontes dinâmicas espacialmente

bem localizadas, séries temporais de tempo discreto foram amostradas em um espaço unidi-

mensional representado porM = 256 pontos espaciais cuja atividade evolui durante T = 500

instantes de tempo. A Figura 2.2 (a) mostra a matriz de observação do modelo simulado

dado por:

A = [f80f180f100],

em que fµ = [f1,µ, . . . , fM,µ]T com fi,µ = f(i− µ) e f segundo uma função de espalhamento

Gaussiana discreta. As observações foram corrompidas por ruído branco com distribuição

Gaussiana com a seguinte matriz de covariância:

R = σ2I128,128,

com σ2 representando o nível de ruído SNR = 10 log10(var(s)/σ2), no qual s = vec([Ax1 · · ·AxN ]).

A dinâmica dos componentes espaciais evolui de acordo com um modelo autoregressivo de

primeira ordem em que

H =


.5 −.5 0

0 .5 0

0 0 0

 ,
e

Q =


1 .5 0

.5 2 0

0 0 2

 .
A Figura 2.2 (b) mostra a variância amostral de uma realização do modelo acima sob uma

SNR = −19db.

Os dados foram transformados utilizando uma decomposição wavelet com função escala

de Daubechies (D2) e a performance do algoritmo foi estimada por 100 simulações de Monte
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a b

Figura 2.2: (a) Representação gráfica das colunas da matriz de observação A do Modelo 2 (b)
Variância amostral do Modelo 2 para N = 500 e SNR = −19db.

Carlo. A efetividade do algoritmo foi avaliada de duas formas: (i) em termos da qualidade

da reconstrução das fontes, dada pelo valor absoluto do coeficiente de correlação da fonte

estimada com a fonte simulada; (ii) em termos da qualidade dos estimadores de H e Q, dada

pela diferença entre a Coerência Parcial Direcionada (PDC) [BDBTS13] estimada utilizando

as fontes reconstruídas e a PDC utilizando as fontes simuladas. A função PDC foi utilizada

como parâmetro de comparação pois, além de ser uma medida que leva em conta tanto a

informação de H quanto a informação de Q no seu cálculo, o PDC é bastante utilizado em

estudos de conectividade cerebral.

2.3 Dados Reais

Imagens de ressonância magnética de 11 voluntários sadios foram adquiridas em um equi-

pamento de 3T Siemens Magnetom Trio utilizando uma sequência de aquisição de imagens

EPI multiplexada (fator de aceleração de 4) [FMS+10]. O estudo foi aprovado pelo comitê

de ética local do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP e todos os participantes

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.

2.3.1 Detalhes de Aquisição

Os seguintes parâmetros foram utilizados na aquisição: TR = 600 ms, TE = 33 ms, 32

fatias, FOV = 247×247 mm, tamanho matricial 128×128, resolução no plano 1, 975×1, 975

mm, espessura da fatia 3, 5 mm com 1, 8 mm de espaçamento. Para localização espacial das
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imagens de FMRI, uma imagem de alta resolução ponderada em T1 também foi coletada

utilizando uma sequência MPRAGE com parâmetros: TR = 2500 ms, TE = 3, 45 ms, tempo

de inversão = 1000 ms, 256×256 mm FOV, 256×256 matriz no plano, 1×1×1 mm tamanho

do voxel, 7 ◦ ângulo de rotação).

2.3.2 Processamento dos Dados

Parâmetros de Processamento da ICA

A ICA foi realizado utilizando o método de concatenação entre múltiplas sessões im-

plementado pela rotina MELODIC do pacote computacional FSL1, versão 5.0.6. O pré-

processamento incluiu: (i) correção entre fatias, correção de movimento, remoção de crânio,

filtro espacial (FWHM igual à 5mm) e filtro temporal passa alto (permitindo flutuações

acima de 0.005Hz). As imagens funcionais foram alinhadas no espaço padrão MNI152 uti-

lizando uma transformação linear com 12 graus de liberdade e suas séries temporais foram

normalizadas para ter variância igual a um. O número de componentes foi fixado em 30

para obter componentes que coincidam com os padrões espaciais usualmente reportados por

outros autores em estudos do estado de repouso [DRB+06, BMZ+10].

Parâmetros de Processamento da LSCA

O pré-processamento da LSCA faz uso dos pacotes AFNI2, data de compilação: 5 de De-

zembro de 2013, e FSL, versão 5.0.6. Após descartar os cinco primeiros volumes, as seguintes

rotinas foram aplicadas: correção entre fatias pela função slicetime do FSL e correção de

movimento pela 3dvolreg do AFNI. As imagens funcionais foram suavizadas temporal-

mente para limitar valores extremos pela função 3dDespike do AFNI, normalizadas para

ter sua média global igual a 10.000 e alinhadas no espaço padrão MNI152 com 3mm de

resolução utilizando uma transformação linear com 12 graus de liberdade pela função flirt

do FSL.

Variáveis confundidoras foram removidas das imagens funcionais pela técnica de regressão

múltipla. Além dos seis parâmetros de movimento calculados durante a correção de movi-
1www.fmrib.ox.ac.uk
2afni.nimh.nih.gov/afni
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mento (translação e rotação nos três eixos), as séries temporais de cada indivíduo foram

projetadas no espaço ortogonal dos sinais determinados pela média do sinal de FMRI nas

seguintes regiões: substância branca, líquido cefalorraquidiano e cérebro. Esse último corres-

ponde aos voxels não nulos obtidos após a remoção do crânio. As máscaras da substância

branca e do líquido cefalorraquidiano foram obtidas a partir das imagens de alta resolução

de cada participante utilizando o programa de segmentação automática fast do FSL.
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Capítulo 3

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação da LSCA em diferentes cenários, ava-

liando sua performance na reconstrução de fontes em diferentes modelos comumente encon-

trados na literatura de FMRI.

3.1 Simulações

3.1.1 Modelo 1

Este modelo avalia a capacidade de reconstrução de fontes localmente esparsas com

função de espalhamento gaussiana e sob efeito de ruído aditivo gaussiano. Comumente,

PCA é a técnica utilizada nesse caso, pois garante reconstrução ótima das fontes em termos

do erro quadrático médio.

A figura 3fig:simulation mostra a superioridade da LSCA em relação a PCA paraN = 250

e para diferentes níveis de ruído (σ2 = 1, 3, 5, 7, 9) que corresponde à SNR = −2.5,−7.5,−12.5,−17.5

e−22.5 db (SNR = 10 log10(VAR(s)/σ2) com s = vec([Ax1 · · ·AxN ]), sugerindo que a LSCA

supera a PCA na recuperação de fontes espacialmente locais mesmo sob uma relação sinal

ruído muito baixa.

3.1.2 Modelo 2

Este modelo avalia a performance da LSCA na reconstrução de fontes dinâmicas espaci-

almente locais. Em todos os casos, utilizou-se o algoritmo EM para estimar os parâmetros do

35
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Figura 3.1: Comparação da eficiência das técnicas LSCA e PCA em reconstruir a informação
temporal das fontes. As linhas representam a correlação média entre as fontes simuladas xk,t e as
fontes estimadas x̂k,t em 30 simulações.

modelos (1.9, 1.10). Entretanto, as estimativas obtidas utilizando a inicialização pela LSCA

foram comparadas com as estimativas utilizando inicialização aleatória.

A Figura 3.2 mostra o valor absoluto médio do coeficiente de correlação entre as fontes

simuladas e as fontes reconstruídas em função da SNR. É importante notar que a inicialização

pela LSCA é melhor que a inicialização aleatória na reconstrução de todas as fontes e mesmo

sob uma SNR muito desfavorável. A Figura 3.3 mostra o estimador de PDC entre as fontes

x2 e x1 para diferentes níveis de SNR utilizando os diferentes tipos de inicialização. Observa-

se que o padrão da curva de PDC é recuperado enquanto que a magnitude do estimador

decai na medida em que a relação sinal ruído diminui.

3.2 LSCA versus ICA

Esta análise apresenta resultados da análise de dados de FMRI durante o estado de

repouso utilizando a LSCA em comparação a ICA. O interesse desse estudo é demonstrar

que a LSCA permite detectar as mesmas regiões comumente descritas em estudos do estado

de repouso utilizando a ICA, sugerindo que a hipótese de independência não é uma hipótese
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Figura 3.2: Comparação da eficiência da LSCA e EM em reconstruir a informação temporal das
fontes. As linhas representam a correlação média entre as fontes simuladas xk,t e as fontes estimadas
x̂k,t em 100 simulações. Barras verticais representam o erro padrão.

necessária para solucionar o problema de separação cega em FMRI durante o estado de

repouso.

3.2.1 Resultados da ICA

A figura 3.4 mostra 30 componentes obtidos pela ICA. Os componentes estão ordenados

de acordo com a porcentagem relativa de variância explicada. Juntos, esses componentes

representam 50% de toda variabilidade observada. Catorze componentes foram considerados

artefatos fisiológicos por se concentrar preponderantemente no líquido cefalorraquidiano e

substância branca (IC15, IC18, IC20, IC23, IC24, IC30), movimento de cabeça (IC17, IC22,

IC26, IC29), e veias (IC09, IC13, IC14, IC28). Catorze foram identificados como componentes

típicos do estado de repouso, compreendendo regiões da rede de modo padrão (IC02, IC10,

IC11) e regiões envolvidas no processamento visual (IC01, IC04), auditivo/motor (IC05),

sensorial/motor (IC08), atenção (IC03, IC06, IC16, IC19) e funções executivas (IC07, IC12,

IC21). Além disso, encontramos dois componentes não típicos em estudos do estado de

repouso. Um desses componentes está localizado no cerebelo (IC27) e o outro no tronco

encefálico (IC25).



38 RESULTADOS 3.2

Figura 3.3: Linhas pontilhadas representam o valor teórico de PDC de acordo com o Modelo 2.
Linhas sólidas representam o valor estimado de PDC utilizando o algoritmo EM com inicialização
via LSCA. Linhas tracejadas representam o valor estimado de PDC utilizando o algoritmo EM com
inicialização aleatória.

3.2.2 Resultados da LSCA

A Figura 3.5 ilustra como a transformada wavelets oferece uma representação muito

mais compacta para imagens de FMRI: a entropia variância dos coeficientes no domínio

wavelets é muito menor que a entropia da variância no domínio da imagem, ou seja, no

domínio dos voxels. Isto significa que é possível representar grande parte da variabilidade

temporal das imagens de FMRI utilizando um número reduzido de coeficientes wavelets.

Por exemplo, somente 10% dos coeficientes wavelets explicam 80% da energia total das

imagens. Isso representa o dobro de energia que é explicada se utilizarmos 10% dos voxels

com maior energia no domínio da imagem.

No total, a LSCA identificou 100 componentes. A tabela 3.1 apresenta os focos de cada

componente ordenados de acordo com a porcentagem relativa de variância explicada. Os

componentes são bem localizados de forma que a maioria deles se localiza somente em uma
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Figura 3.4: Componentes obtidos pela ICA. Os componentes estão ordenados de acordo com a
porcentagem relativa de variância explicada.
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Tabela 3.1: Coordenadas MNI do máximo de atividade e nome anatômico dos componentes iden-
tificados pela LSCA.

Cluster X Y Z Localização Anatômica Cluster X Y Z Localização Anatômica

1 -6 -102 3 Polo Occipital 51 -33 -9 63 Giro Pré-central
2 12 -69 51 Córtex Pré-cuneo 52 -33 -78 -45 Cerebelo
3 9 -81 27 Córtex Cuneal 53 39 15 -21 Polo Temporal
4 -9 -33 75 Giro Pós-central 54 -57 -9 27 Giro Pós-central
5 -33 -93 3 Polo Occipital 55 9 63 -18 Polo Frontal
6 12 63 3 Polo Frontal 56 60 -33 3 Giro Temporal Superior
7 3 39 6 Giro do Cíngulo 57 39 63 -9 Polo Frontal
8 3 -54 30 Córtex Pré-cuneo 58 -54 -33 51 Giro Supramarginal
9 9 -93 -21 Polo Occipital 59 -9 -57 -57 Cerebelo
10 -9 -75 51 Córtex Occipital Lateral 60 39 -69 51 Córtex Occipital Lateral
11 6 -57 66 Córtex Pré-cuneo 61 51 39 -9 Polo Frontal
12 3 -33 75 Giro Pré-central 62 57 -57 27 Giro Angular
13 -9 39 51 Polo Frontal 63 -57 -45 51 Giro Angular
14 9 -93 27 Polo Occipital 64 60 -33 30 Giro Supramarginal
15 0 -81 3 Córtex Intracalcarino 65 39 51 3 Polo Frontal
16 39 -57 51 Córtex Occipital Lateral 66 -48 39 3 Polo Frontal
17 -9 3 3 Cerebelo 67 -33 -81 42 Córtex Occipital Lateral
18 51 39 3 Polo Frontal 68 3 39 51 Giro Frontal Superior
19 -6 -33 -21 Tronco encefálico 69 3 15 51 Giro do Cíngulo
20 -57 -9 3 Plano Temporal 70 -33 63 -9 Polo Frontal
21 3 15 27 Giro do Cíngulo 71 39 39 30 Polo Frontal
22 -33 -57 57 Córtex Occipital Lateral 72 39 -9 54 Giro Pré-central
23 27 -81 27 Córtex Occipital Lateral 73 3 -66 51 Córtex Pré-cuneo
24 -9 -33 -66 Cerebelo 74 -9 -105 12 Polo Occipital
25 15 63 27 Polo Frontal 75 3 -9 69 Lóbulo Temporal
26 -45 39 -21 Polo Frontal 76 -57 -33 27 Córtex Opercular Parietal
27 -9 63 27 Polo Frontal 77 -9 -69 57 Córtex Pré-cuneo
28 0 -57 -9 Cerebelo 78 -33 63 3 Polo Frontal
29 -9 15 51 Giro Frontal Superior 79 -57 -45 27 Giro Angular
30 3 -81 39 Córtex Cuneal 80 15 75 6 Polo Frontal
31 3 -93 27 Polo Occipital 81 9 -81 -9 Giro Lingual
32 36 -78 -45 Cerebelo 82 -45 39 27 Polo Frontal
33 39 63 3 Polo Frontal 83 3 -102 3 Polo Occipital
34 48 -57 27 Giro Angular 84 -9 -33 -57 Tronco encefálico
35 3 -33 27 Giro do Cíngulo 85 39 -21 51 Giro Pré-central
36 51 -45 51 Giro Supramarginal 86 0 -21 -51 Tronco encefálico
37 60 -9 3 Plano Temporal 87 -3 -57 -63 Cerebelo
38 -9 15 63 Giro Frontal Superior 88 -9 -45 75 Giro Pós-central
39 -9 -9 75 Giro Frontal Superior 89 -39 15 -21 Polo Temporal
40 -57 -57 27 Giro Angular 90 -57 -57 3 Giro Temporal Médio
41 -33 15 51 Giro Frontal Médio 91 51 15 27 Giro Frontal Inferior
42 -33 -81 27 Córtex Occipital Lateral 92 -21 63 -9 Polo Frontal
43 -33 51 3 Polo Frontal 93 -21 -93 -21 Polo Occipital
44 -33 -78 -21 Giro Fusiforme 94 -45 15 -9 Polo Temporal
45 39 -81 27 Córtex Occipital Lateral 95 3 -9 75 Lóbulo Temporal
46 -9 -57 -66 Cerebelo 96 60 15 -18 Polo Temporal
47 -6 39 -21 Córtex Frontal Medial 97 12 -33 -57 Tronco encefálico
48 39 -78 -21 Córtex Occipital Lateral 98 60 15 3 Giro Frontal Inferior
49 3 63 6 Polo Frontal 99 -33 75 3 Cerebelo
50 60 -9 27 Giro Pós-central 100 -36 -45 51 Giro Parietal Superior
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Figura 3.5: Fração de energia acumulada no domínio dos voxels (em verde) e no domínio wa-
velets (em vermelho) para o conjunto de dados de FMRI durante o estado de repouso. A linha
vertical em azul indica a fração de energia representada por 10% dos coeficientes com maior energia
no domínio dos voxels (40%) e no domínio wavelets (80%).

região anatômica específica, porém juntos eles cobrem grande parte das estruturas cerebrais

e se sobrepõem com regiões típicas do estado de repouso.

A Figura 3.6 mostra 24 componentes da LSCA cujas fontes se correlacionam signifi-

cantemente com pelo menos um dos seis componentes da ICA com maior variabilidade. É

possível observar que cada componente da ICA pode ser representado por um conjunto de

componentes da LSCA. Os componentes visuais da ICA, IC1 e IC4, estão fortemente associ-

ados com componentes da LSCA que estão localizados no córtex visual, incluindo as porções

laterais e mediais. O segundo componente da ICA, IC2, contendo regiões que fazem parte

da rede de modo padrão, são significantemente correlacionados em componentes esparsos

localizados no cíngulo posterior e córtex pré-frontal medial. Finalmente, os primeiros quatro

componentes da LSCA que mais se correlacionam com os componentes IC3 e IC6 da ICA -

componentes da rede frontoparietal esquerda e direita, respectivamente - estão localizados

em regiões frontais e parietais dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito, respectivamente.
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Figura 3.6: Componentes identificados pela LSCA (da segunda até a quinta coluna) cuja dinâmica
está significativamente correlacionada com a dinâmica de pelo menos um dos seis componentes
identificados pela ICA com maior variabilidade (primeira coluna).
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Figura 3.7: Correlação de Pearson entre as fontes identificadas pela LSCA e ICA (corrigido para
múltiplas comparações via FDR, q < 0.05). A menos das fontes que correspondem a componentes
ruidosos devido a grande vasos (IC14 e IC28), todas as fontes identificadas pela ICA se correlacio-
nam com pelo menos uma fonte identificada pela LSCA.

3.2.3 Comparação entre LSCA e ICA

Aqui, a relação entre as fontes identificadas pela ICA e LSCA foi avaliada em termos

do coeficiente de correlação de Pearson. Para cada par de fontes o coeficiente de correla-

ção de Pearson médio entre os participantes foi estimado e sua significância foi corrigida

para múltiplas comparações via FDR (q < 0.05). Os resultados estão apresentados na Fi-

gura 3.7 (A). Observa-se que grande parte das fontes obtidas pela ICA possuem correlação

significativa com alguma fonte obtida pela LSCA. As únicas fontes obtidas pela ICA que

não se correlacionam com nenhuma fonte obtida pela LSCA são fontes que correspondem

a ruído devido a grandes vasos IC14 e IC28. Por outro lado, as fontes obtidas pela LSCA

que não se correlacionam com nenhuma fonte obtida pela ICA estão espalhadas por todo

o cérebro (LSC23, LSC28, LSC38, LSC46, LSC55, LSC59, LSC77, LSC84, LSC85, LSC86,

LSC87, LSC100). A Figura 3.8 (D) mostra a correlação máxima entre cada fonte obtida pela

ICA e as demais fontes obtidas pela LSCA. A semelhança entre as fontes é maior entre os

componentes com maior variabilidade, e portanto, com maior relevância biológica. Além da

componente localizada no tronco encefálico (IC25), as fontes obtidas pela ICA que não se

correlacionam com nenhuma fonte obtida pela LSCA são fontes consideradas artefatos em

estudos sobre o estado de repouso (IC13, IC14, IC20, IC23, IC24,IC28, IC30).

Por último, a relação entre as fontes estimadas e os sinais observados foi investigada por

meio da correlação entre cada fonte estimada e a série temporal média dos voxels de seu

respectivo componente espacial. Os resultados estão apresentados na Figura 3.8) (A) e (B).
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A B

C D

Figura 3.8: Correlação entre cada fonte estimada e sua respectiva série temporal para as análises
pela ICA (A) e LSCA (B). A correlação média ao longo dos participantes é maior entre as fontes
identificadas pela LSCA do que entre as fontes identificadas pela ICA (LSCA: r = 0.78; ICA:
r = 0.67; p < 0.001), sugerindo que a LSCA representa melhor a variabilidade dos dados que ICA.
(C) Esta relação é ainda maior entre as fontes que representam as redes clássicas do estado de
repouso. As correlações médias entre as fontes e suas respectivas séries temporais extraídas dos
componentes da Figura 3.6 estão descritas em branco para a análise pela ICA e em cinza para a
LSCA. (D) Valor de correlação máximo (eixo das y) entre cada fonte detectada pela ICA (eixo x)
e todas fontes detectadas pela LSCA.
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Em média, fontes identificadas pela LSCA se correlacionam mais com sua respectiva série

temporal que fontes identificadas pela LSCA (LSCA: r = 0.78; ICA: r = 0.67; p < 0.001),

sugerindo que a decomposição pela LSCA reflete mais os sinais observados. Novamente, a

correlação é maior entre os componentes que possuem maior variância. A Figura 3.8 (C)

mostra a correlação média entras fontes obtidas pela ICA e as fontes obtidas pela LSCA

para cada componente da Figura 3.6.

3.3 Análise de Componentes Dinâmicos Esparsos Locais

Simulações numéricas de modelos dinâmicos com fontes localmente esparsas mostram que

a inicialização do algoritmo EM utilizando a LSCA supera a abordagem clássica, baseada em

inicialização aleatória, permitindo estimar suas fontes e parâmetros de forma aceitável mesmo

sob condições desfavoráveis de relação sinal ruído. Portanto, esse estudo busca explorar as

características dinâmicas das redes do estado de repouso através do algoritmo EM cuja

inicialização é feita utilizando a LSCA. No apêndice C, o algoritmo EM é discutido em

detalhes. É importante notar que, devido a alta dimensionalidade do problema que consiste

em estimar todos os parâmetros do modelo (1.9,1.10) em dados de FMRI, o algoritmo EM só

funciona quando inicializado de maneira correta. Uma vez inicializado, o algoritmo consiste

em aplicar as interações tradicionais do algoritmo EM [SS82].

A Figura 3.9 (a) resume a rede de conectividade obtida aplicando a técnica PDC as fontes

reconstruídas. Além disso, a Figura 3.9 (b) destaca que a conectividade do estado de repouso

estimada via PDC está presente principalmente em baixas frequências, corroborando com

vários estudos de conectividade cerebral no estado de repouso [BMZ+10].
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a b

Figura 3.9: Análise da dinâmica dos componentes identificados através da LSCA. (a) Representa-
ção gráfica do fluxo de informação entre os componentes de acordo com a análise PDC das fontes.
(b) Gráficos do valor de PDC entre as regiões ligadas por setas na Figura (a). Linhas tracejadas
denotam o intervalo com 95% de confiança para o valor médio de PDC (linhas sólidas).



Capítulo 4

Discussão

Representações esparsas e separação cega de fontes espacialmente locais com aplicação

em FMRI são discutidas nesta tese. A LSCA é uma técnica que usa operadores de limiari-

zação vetorial para obter esparsidade de grupo. Dada uma transformação esparsa baseada

na transformada wavelets, identifica-se as fontes por um algoritmo de agrupamento que

preserva contiguidade espacial e homogeneidade temporal entre grupos. Isso garante uma

redução de dimensionalidade de maneira eficiente por meio de projeções ortogonais em su-

bespaços unidimensionais. A LSCA é útil para separação cega de fontes esparsas locais,

especialmente em análises de sistemas dinâmicos espaço-temporais com alta redundância

espacial.

4.1 Simulações

Os modelos simulados nesta tese ilustram a performance da LSCA na identificação da

localização e estimação da dinâmica de fontes esparsas locais. Os resultados destas simulações

foram discutidos simultaneamente à apresentação dos mesmos.

4.2 LSCA versus ICA

Grande parte dos estudos de neuroimagem se concentra na ICA para estimar redes do

estado de repouso. Esta tese demonstra que redes do estado de repouso também podem

ser estimadas utilizando uma decomposição baseada na redundância espacial dos dados que
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garante componentes espacialmente locais. Por não impor restrições na extensão espacial

de seus componentes, a ICA não garante localização exata das fontes. Além disso, fontes

identificadas pela LSCA representam aproximações locais dos sinais e, portanto, refletem

melhor o processamento local das regiões representadas pelos componentes. Porém, em estu-

dos do estado de repouso, fontes identificadas pela LSCA se correlacionam fortemente com

fontes identificadas pela ICA, um resultado que suporta a ideia de esparsidade em FMRI

[DRT+09]. Uma outra possível explicação para a similaridade entre os resultados obtidos

pela ICA e a LSCA nesta tese se deve ao fato de que o pré-processamento da ICA realiza

uma projeção ortogonal dos dados para reduzir a dimensionalidade das imagens baseada na

PCA. Essa projeção poderia, a princípio, estar influenciando os resultados do ICA mais do

que a própria operação de rotação utilizada para maximizar a independência entre as fontes.

Assim como foi observado na ICA, os componentes corticais da LSCA refletem, em grande

parte, a variabilidade espacial de regiões contidas em redes do estado de repouso: DMN e rede

visual, rede motor e rede fronto parietal, indicando que tais redes podem ser decompostas em

componentes esparsos com localização e significado biológico válido (Figura. 3.4). Entretanto,

os resultados apresentados nesta tese chamam atenção para o fato de que esses componentes

foram identificados utilizando somente as premissas de esparsidade e localização das fontes.

Isso corrobora a hipótese de que a efetividade da ICA em FMRI se deve à sua habilidade

em tratar componentes esparsos em vez de componentes independentes [DRT+09].

Dos componentes identificados na LSCA, 8% deles se encontram no cerebelo. Esse resul-

tado é surpreendente, considerando que componentes cerebelares são dificilmente reportados

em estudos do estado de repouso [BMZ+10]. Como LSCA utiliza um critério de seleção base-

ado na energia de seus componentes, é possível que os componentes cerebelares identificados

nesta tese não tenham uma origem neuronal, mas representem variações do sinal de FMRI

causado por artérias e veias próximas. É importante notar, entretanto, que disparidades

entre a ICA e a LSCA podem ocorrer simplesmente pelas características do domínio de

representação de seus componentes. Assim como acontece no córtex cerebral, muitos estu-

dos de FMRI apontam para uma especialização funcional do cerebelo no processamento de

funções de diferentes domínios cognitivos ([SS09] para uma revisão) onde as regiões cerebe-

lares especializadas seriam menores que suas respectivas regiões corticais especializadas. Isso
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sugere que LSCA é mais específico na caracterização de componentes com baixa extensão

espacial - um fato que já foi notado em [VAB14].

O pré-processamento aplicado na LSCA difere do pré-processamento aplicado na ICA

em dois aspectos que visam melhorar a comparação entre as técnicas: uso de filtro espacial

e remoção de variáveis confundidoras. Primeiro, embora o uso de filtros espaciais seja um

procedimento padrão em FMRI por aumentar a relação sinal ruído das imagens, LSCA

dispensa essa etapa, pois a transformada wavelets em múltiplas escalas representa um

banco de filtros com filtros ortogonais de diferentes tamanhos. Isso significa que a LSCA

permite aumentar a especificidade de seus componentes espaciais sem prejudicar a relação

sinal ruído. Segundo, a remoção de variáveis confundidoras na LSCA por meio de regressão

múltipla visa remover o efeito do movimento da cabeça e variações na substância branca,

líquido encéfalo raquidiano e no cérebro de maneira global. Esse passo é desnecessário na

ICA devido a sua capacidade singular de identificar tais componentes ruidosos [BU99].

Finalmente, é importante notar as principais questões envolvidas na escolha do número

de componentes tanto na ICA quanto na LSCA. Embora existam técnicas para determinar

automaticamente o número de componentes na ICA [BDDS05], na prática, esse número é

escolhido baseado no conhecimento a priori do pesquisador. Um dos grandes problemas

dessa abordagem é determinar a extensão espacial dos componentes baseado no número

de componentes. Na prática, quanto mais componentes são identificados, menores eles são.

A situação se agrava quando o aumento do número de componentes transforma regiões

dependentes em independentes. Por outro lado, o número de componentes na LSCA depende

somente de um parâmetro regularizador que representa o nível de esparsidade global dos

dados. Embora o parâmetro de regularização seja, em última análise, definido pelo usuário,

seu valor não afeta a extensão espacial dos componentes.

4.3 Análise de Componentes Dinâmicos Esparsos Locais

Como apresentado nesta tese, a LSCA é uma abordagem para localizar e estimar fontes

em imagens de FMRI durante o estado de repouso que dispensa premissas artificiais co-

mumente empregadas por métodos tradicionais [FFLF93, BS04, GTCB07, LVU07]). Além



50 DISCUSSÃO 4.4

disso, a hipótese de esparsidade permite estimar a conectividade funcional no cérebro inteiro

através de um modelo linear com formulação por espaço de estados.

A análise da conectividade revelou uma rede no qual a informação flui do córtex pari-

etal superior para o cerebelo e cíngulo anterior. Como esperado, o córtex parietal superior

direito envia informação para o cerebelo esquerdo, enquanto o córtex parietal superior es-

querdo envia informação para o cerebelo direito. Embora a relação entre essas estruturas não

seja bem compreendida ainda, a conectividade entre o córtex parietal superior e o cerebelo

está de acordo com estudos recentes que mostram evidências de uma rede envolvendo essas

duas regiões no armazenamento fonológico [MBVP14]. Além disso, o circuito envolvendo os

córtices visual, parietal e cerebelar já foi estimado em outro estudo de conectividade em

FMRI [KRDV+12]. Também é possível observar uma rede que se inicia no córtex parietal

esquerdo e se estende até o córtex parietal direito passando pelo cíngulo posterior. Juntos,

os resultados da análise de conectividade indicam mecanismos de interação entre regiões da

rede frontoparietal e, também, apontam aspectos ainda não explorados do papel do cerebelo

nessa rede durante o estado de repouso.

4.4 Considerações Finais

A LSCA é um método de modelagem e redução de dimensionalidade que codifica a re-

dundância espacial de imagens de FMRI de maneira eficiente e, portanto, permite abordar

eficientemente vários problemas que surgem em estudos de conectividade funcional. Primeira-

mente, ao contrário da ICA, a LSCA permite análises mais profundas da conectividade entre

fontes ao não assumir independência entre os componentes espaciais. Um outro problema

recorrente que aparece na análise de conectividade está associado a localização espacial das

regiões de interesse. Neste sentido, a LSCA permite localizar fontes de alta variabilidade que

possuem características próprias de regiões de interesse. Isso significa que a LSCA é ideal

para estudos de conectividade exploratórios que buscam caracterizar o cérebro por meio de

técnicas de análise de redes e grafos [WZH10]. Finalmente, um outro problema bastante

comum em estudos de conectividade é a necessidade de se constrir modelos para sistemas di-

nâmicos que envolvem muitas variáveis. Neste contexto, a LSCA permite decompor sistemas
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espaço-temporais em múltiplas escalas para criar um modelo compacto do sinal observado.
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Capítulo 5

Conclusão

No processamento de sinais de alta dimensão, o conceito de esparsidade surgiu para for-

malizar a noção de representação eficiente de dados. A descoberta de bases ortogonais bem

localizadas no espaço e tempo lançou bases para um universo de novas transformações com a

capacidade de decompor sinais complexos em poucos componentes elementares. Transforma-

ções esparsas se tornaram os blocos de construção em diversos problemas de processamento

de sinais, como aproximação esparsa, compressão de dados, redução de dimensionalidade,

remoção de ruído e solução de problemas inversos.

Este trabalho desenvolveu um novo método para separação cega de fontes localmente

esparsas. O método proposto adota uma ideia similar a SCA, visando mapear os dados

em um domínio onde as fontes possam ser facilmente obtidas utilizando um algoritmo de

agrupamento. O novo método foi denominado LSCA e difere de outras técnicas de SCA

por supor intuitivamente que as fontes são locais e, portanto, podem ser separadas por

transformadas wavelets espaciais. Para uma análise quantitativa de performance, a LSCA

foi comparada com técnicas tradicionais em diferentes contextos. A LSCA foi comparado

com a PCA na detecção de fontes gaussianas esparsas locais e com o algoritmo EM na

detecção de fontes dinâmicas esparsas locais. Em ambos os casos, o desempenho da LSCA

foi superior.

Na prática, a LSCA é comparável com a ICA na detecção de fontes em imagens de

FMRI no estado de repouso. Os estudos desta tese demonstram que a LSCA pode detectar

os mesmos componentes biologicamente plausíveis comumente detectados no estado de re-
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pouso utilizando a ICA, porém utilizando somente a hipótese de esparsidade. Em especial,

componentes identificados pela LSCA representam melhor as variações locais dos sinais de

FMRI do que componentes identificados pela ICA. Além disso, ao contrário de formulações

mais restritivas, a LSCA permite detectar componentes dinamicamente relacionados.

A LSCA pode ser desenvolvidada de várias maneiras, especialmente em relação a es-

colha do parâmetro de regularização que se relaciona com a quantidade de ruído presente

nos dados. Na presente implementação, o ruído espacial é supostamente homogêneo e nor-

malmente distribuído, o que implica uma distribuição chi-quadrado para a variância dos

coeficientes wavelets (equação (2.10)). Entretanto, em dados reais de FMRI, a distruibui-

ção da variância dos coeficientes wavelets sugere características típicas de distribuições

mistas, principalmente para valores extremos (figura 3.5). Uma possível direção seria avaliar

a presença de efeitos mistos na distribuição dos coeficientes wavelets.

Entretanto, LSCA possui algumas limitações inerentes da decomposição esparsa adotada,

principalmente porque as transformações esparsas aqui utilizadas foram desenvolvidas utili-

zando filtros estacionários, ideais para domínios retangulares, ou seja, imagens constituídas

de objetos com um padrão simples de continuidade. Tais transformações não são eficien-

tes para caracterizar domínios arbitrários e convoluídos como o córtex cerebral. Felizmente,

transformações esparsas mais flexíveis podem ser construídas para domínios arbitrários não

retangulares utilizando o algoritmo lifting scheme [Swe95, Swe96]. Ao contrário das trans-

formações tradicionais, as funções do dicionário obtido pelo algoritmo lifting scheme são

definidas por filtros não estacionários e, portanto, não representam translações e dilatações

de uma função protótipo [DS98]. Mesmo assim, elas mantém muitas características atrativas

das transformadas tradicionais, como a representação esparsa e localizada, e processamento

eficiente [Swe98].

5.1 Trabalhos Futuros

Considere z um sinal observado ao longo do espaço e tempo. Em geral, a localização dos

coeficientes pj[n, p] e uj[n, p] do algoritmo lifting scheme é bastante complicada quando

espaço e tempo são modelados conjuntamente [KPPBBP12, HPPP05, PPPHP06]. Entre-
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tanto, para dados onde espaço e tempo são aproximadamente independentes, o algoritmo

lifting scheme possui uma descrição surpreendentemente compacta, pois a transforma-

ção pode ser computada para cada t. Isso acarreta em diversos desdobramentos interessantes

que têm sido exploradas por outros autores [CJBN98, KPPBBP12, KBBPPP11, HPPP05,

PPPHP06, Thi01]. Um consequência é que os coeficientes pj[n, p] e uj[n, p] podem ser esti-

mados utilizando os próprios dados.

A proposta de extensão aqui se concentra nesta ideia. Uma maneira de estimar os co-

eficientes pj[n, p] ao longo do espaço é minimizar o erro de predição do algoritmo lifting

scheme ao longo do tempo:

p∗j [n, p] ∈ argmin
pj [n,p]

∑
t

(
at,j−1[n]−

∑
p∈Vj

pj[n, p]at,j−1[p]
)2
, (5.1)

em que at,0[p] = zt[p]. Da mesma maneira, uj[n, p] pode ser estimado buscando minimizar o

erro de atualização do algoritmo lifting scheme ao longo do tempo:

u∗j [n, p] ∈ argmin
uj [n,p]

∑
t

(
at,j−1[p] +

∑
n∈Cj

uj[n, p]dt,j[n]
)2
. (5.2)

Tais estimadores lineares podem ser obtidos pelo método de mínimos quadrados. Estimadores

não lineares também podem ser construídos utilizando a mesma ideia. Isso permitiria obter

representações esparsas altamente genéricas. A princípio, as equações (5.1) e (5.2) podem

ainda ser generalizadas para estimar os coeficientes pj[n, p] e uj[n, p] com base em um modelo

de regressão envolvendo uma covariável xt:

at,j−1[n] ∼
∑
p∈Vj

pj[n, p]xtat,j−1[p], (5.3)

e

at,j−1[p] ∼ −
∑
n∈Cj

uj[n, p]xtdt,j[n]. (5.4)

Um possível objeto de estudo seria a estabilidade e inversão desses tipos de transforma-

ções.

Um outro benefício da descrição acima seria obter transformações que não dependem de



56 CONCLUSÃO

penalização. Isso significa que todos os resultados já conhecidos da teoria geral de represen-

tação esparsa podem ser aplicados conjuntamente com o algoritmo proposto. Por exemplo,

a otimização dos coeficientes pj[n, p] e uj[n, p] poderia ser feita de forma a garantir que os

sinais reconstruídos pertencessem a uma classe de sinais definidos a priori, como funções de

espalhamento.

Finalmente, nota-se que extensões do algoritmo lifting scheme permitirão avançar o

estudo sinais de alta dimensão em geral, em especial, o estudo do cérebro humano. Muitos

métodos tradicionais de processamento de sinais em neurociência utilizam filtros estacioná-

rios que limitam as análises em grande parte. Essa abordagem vai certamente render frutos

nessa área de pesquisa. O domínio total de tais transformações permitiria estudar a relação

entre representações esparsas e o algoritmo ICA em FMRI, com implicações importantes

para o estudo do estado de repouso. Nesta tese, foi demonstrado que ICA no estado de

repouso de fato seleciona componentes esparsos. Além disso, mostrou-se dependência dinâ-

mica entre componentes que são considerados independentes pela literatura. Outra aplicação

importante em FMRI seria o desenvolvimento de filtros não estacionários para remoção de

ruído em imagens de alta resolução, evitando o uso de filtros estacionários que deterioram a

resolução espacial das imagens.



Apêndice A

ICA e SCA

Neste capítulo, conceitos básicos que auxiliam a compressão dos demais capítulos desta

tese são apresentados. Na primeira seção, duas técnicas de separação cega de canais - análise

de componentes independentes e análise de componentes esparsos - são abordadas.

A.1 Separação Cega de Fontes

Separação cega de fontes refere-se a técnicas de processamento de sinais que buscam

reconstruir um sinal a partir de observações ruidosas nas quais o sinal de interesse aparece

misturado a outros sinais [CJ10]. Um exemplo clássico desse problema é conhecido como

the cocktail party problem onde conversações de M pessoas são gravadas simultaneamente

utilizandoN microfones espalhados em diferentes lugares. O objetivo é reconstruir a conversa

de cada participante utilizando somente as misturas das conversas originais gravadas pelos

diferentes microfones.

Separação cega de fontes possui uma enorme gama de aplicações em diferentes áreas, in-

cluindo telecomunicações [TJ95], biomedicina [JMH+00] e sensoriamento remoto [MHS+08].

Em sistemas multivariados de comunicação, o objetivo é reconstruir a informação transmi-

tida por múltiplos canais que chegam às antenas de recepção misturados. Em eletroence-

falografia, o objetivo é reconstruir os sinais de diferentes dipolos espalhados pelo cérebro

utilizando múltiplos sensores localizados no escalpo. A reconstrução desses sinais permite

analisar a circuitaria cerebral em função do processamento cognitivo. Em sensoriamento re-
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moto, múltiplos sensores localizados em satélites captam informações espectrais de múltiplas

substâncias presentes no solo. Novamente, os espectros observados são misturas de vários

espectros. O objetivo é detectar a presença de determinados padrões espectrais que fazem

parte da mistura e, consequentemente, detectar a existência de determinadas substâncias.

A maneira mais simples de expressar os sinais em problemas de separação cega de fontes

é através de um modelo linear da seguinte forma:

Z = AX + V, (A.1)

em que Z ∈ RN×T é uma matriz cujas colunas representam os sinais observados, X ∈ RM×T

é uma matriz cujas linhas representam as fontes, A ∈ RN×M é uma matriz que modela a

mistura das fontes e V ∈ RN×T é uma matriz de ruído gaussiano. As constantes T , N e M

denotam respectivamente número de observações, número de sinais e número de fontes.

A.1.1 Análise de Componentes Independentes

ICA é um método clássico para reconstruir X utilizando Z sobre a hipótese de que as

linhas de X são independentes e não gaussianas. Sabe-se que ICA obtém bons resultados

quando as hipóteses acima são verdadeiras [HKO04].

Inicialmente, considere que V = 0, portanto, tem-se que Z = AX. ICA utiliza momentos

de ordem superior para maximizar a independência entre as fontes identificadas. Isso distin-

gue ICA de métodos que utilizam somente a informação contida na matriz de covariância

de Z, por exemplo, a análise fatorial [HS07]. Assim, para simplificar os cálculos envolvendo

momentos de ordem superior, Z é centralizado e descorrelacionado temporalmente por um

operador linear, i.e., Z̃ = BZ = BAX tal que E{Z̃} = 0 e E{Z̃Z̃T} = I. Isso significa que o

operador linear BA representa uma rotação das colunas de X. O objetivo é encontrar uma

matriz ortogonal C que desfaça essa rotação.

Existem várias abordagens na literatura que utilizam ICA para separar fontes inde-

pendentes [CJ10, LCG10]. O algoritmo de ICA mais popular busca, para cada fonte, uma

combinação linear das linhas de Z̃ que maximize uma medida de não gaussianidade base-

ado no princípio de que a combinação linear de variáveis independentes possui uma dis-
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tribuição mais gaussiana que qualquer uma das variáveis isoladamente. Portanto, o sinal

u =
∑N

n=1 cnzn,t = cTz, para todo t, se torna menos gaussiano a medida que ele se apro-

xima de um dos componentes independentes originais. Esse é o princípio do algoritmo de

ICA conhecido como fastICA [Hyv99] cuja medida de não gaussianidade é dada por uma

aproximação da entropia não negativa de u:

J(u) ≈ [E{G(u)} − E{ν}]2 = [E{G(cTz)} − E{ν}]2, (A.2)

em que G representa qualquer função não quadrática de u e ν é uma variável gaussiana

padronizada. Para G(u) = u4, tem-se uma aproximação baseada na curtose de u.

Para minimizar (A.2) em função de c, utiliza-se um método de otimização de ponto fixo

que fornece a seguinte equação de atualização:

c← E{zg(cTz)} − E{g′(cTz)}c (A.3)

c← c/||c||2, (A.4)

em que g é a derivada de G e g′ é a derivada de g.

Interações baseadas somente nas equações (A.3) e (A.4) garantem identificação de uma

fonte somente. Para estimar duas fontes ou mais utilizando o princípio de maximização

da não gaussianidade, o algoritmo fastICA usa o fato que se duas fontes ci e cj são in-

dependentes, elas são necessariamente ortogonais. Então, para estimar vários componentes

independentes, fastICA garante que C = [c1, . . . , cM ] seja uma matriz ortogonal.

A ortogonalização pode ser obtida pelo método clássico de Gram-Schmidt. Entretanto, o

método de Gram-Schmidt privilegia certas direções em detrimento de outras, podendo gerar

um acúmulo de erros durante as interações [HKO04]. Uma alternativa é utilizar um método

de ortogonalização simétrica, por exemplo, utilizando a seguinte equação:

C← (CCT)−1/2C. (A.5)

O algoritmo fastICA para estimar M fontes independentes é implementado de acordo

com a tabela A.1.
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Tabela A.1: Algoritmo fastICA para fontes independentes

1. Dado Z̃ centralizado e descorrelacionado.
2. Para 1 ≤ i ≤M , selecione valores para ci arbitrariamente.
3. Ortogonalize C segundo a equação (A.5).
4. Para cada i, obtenha ci segundo as equações (A.3) e (A.4).
5. Ortogonalize C segundo a equação (A.5).
6. Volte ao passo 4 até ci convergir para todo i.

Finalmente, quando V 6= 0, o algoritmo fastICA pode ser modificado tal que o viés

devido ao ruído seja reduzido. A situação fica bastante simples quando a medida de não

gaussianidade é a curtose, pois a curtose não é afetada por ruído gaussiano. Mesmo assim, a

matriz de covariância de V precisa ser levada em consideração durante o pré-processamento

de Z. Seja Σ a matriz de covariância de V e ΣZ a matriz de covariância de Z, o processo de

centralização e descorrelação de Z deve ser realizado da seguinte maneira:

Z̃ = (ΣZ − Σ)−1/2(Z− µZ), (A.6)

em que µZ denota a média temporal de Z.

No fastICA com ruído, as equações (A.3) e (A.4) também são modificadas, obtendo um

método mais consistente na presença de ruído:

c∗ ← E{z̃g(cTz̃)} − (Id− Σ̃)E{g′(cTz̃)}c (A.7)

c∗ ← c∗/||c∗||2, (A.8)

em que Σ̃ = (ΣZ − Σ)1/2Σ(ΣZ − Σ)1/2.

A.1.2 Análise de Componentes Esparsos

Diferentemente do ICA, a ideia por trás do SCA é geométrica [BZ01, ZP+01]. Isso pode

ser ilustrado através de uma modificação simples do problema de reconstrução em the cocktail

party problem que será denominado aqui por the posh talk. Suponha que, durante a conversa,

cada participante decida educadamente falar somente caso nenhum de seus parceiros estejam
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falando. Isso significa que o conjunto de pontos {1, . . . , T} pode ser particionado em M

subconjuntos disjuntos τm, um para cada participante. Consequentemente, de acordo com

o modelo (A.1), cada coluna da matriz Z fica preponderantemente caracterizada por uma

única fonte, i.e.

zt = xm,tam + vt, (A.9)

em que zt, am e vt são respectivamente colunas das matrizes Z, A e V.

A equação (A.9) indica que os conjuntos de vetores {zt}t∈τm , para 1 ≤ m ≤ M , se

localizam aproximadamente ao longo de linhas que passam pela origem e seguem nas direções

am, em outras palavras, o gráfico de dispersão de {zt}t∈{1,...,T} pode ser agrupado em M

grupos, um para cada fonte. Portanto, as colunas da matriz A podem ser estimadas por um

algoritmo que agrupe {zt}t∈{1,...,T} ao longo de retas no espaço N -dimensional e calcule os

parâmetros de inclinação de cada reta. Uma vez estimada a matriz de misturas, as fontes

podem ser reconstruídas utilizando uma inversa generalizada de A, por exemplo, a pseudo-

inversa de Moore-Penrose.

Considere o seguinte exemplo. Três fontes que seguem um modelo ARIMA,

ymt = sin(0.125t) + 0.5ymt−1 + 0.5wmt−1 + wmt−1, (A.10)

para 1 ≤ m ≤ 3, em que wmt segue uma distribuição normal padronizada, são amostradas

de forma que somente uma delas está ativa a cada instante de tempo, ou seja:

xmt = ymt , se Ut = m, (A.11)

xmt = 0, caso contrário, (A.12)

em que Ut(1, 3) representa uma distribuição uniforme discreta que pode assumir três valores

{1, 2, 3}. Suponha também que as fontes são observadas somente por dois sensores de acordo

e segundo a matriz de misturas abaixo:

A =

 0.5 −0.5 0

0.5 0.5 −0.5

 . (A.13)
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a b c

Figura A.1: Fontes simuladas de acordo com a equação (A.11) (a). Sinais observados de acordo
com o modelo (A.14) (b). Gráfico de dispersão dos sinais observados de acordo com o modelo (A.14)
(c).

O modelo final é dado por

znt =
2∑

n=1

3∑
m=1

an,mx
m
t + vnt , (A.14)

para 1 ≤ n ≤ 2, em que vmt segue uma distribuição normal com média zero e desvio padrão

igual a 0.1. A Figura A.1 mostra os gráficos de xmt (a) e znt (b) livres de escala para fins

ilustrativos. A Figura A.1 (c) mostra claramente o efeito das colunas da matriz A sobre o

gráfico de dispersão das variáveis z1t e z2t e como essa informação poderia ser utilizada para

estimá-las.

Embora a ideia acima seja simples, assumir que as fontes possuem um suporte tempo-

ral disjunto possui pouco efeito prático [CJ10]. Para superar essa limitação, representações

esparsas entram em jogo com o objetivo de esparsificar os sinais, tornando seus suportes apro-

ximadamente disjuntos em algum domínio transformado [GTCB07, GL06, LCA03, ZP+01].

Transformações esparsas de interesse incluem transformadas wavelets e seus derivados

(análise de multiresolução, análise de tempo-frequência, pacotes wavelets, etc) [Don01,

DE03]. Após uma transformação esparsa bem sucedida, a matriz de misturas A e as fontes

X podem ser estimadas como descrito acima.

A Tabela A.2 apresenta uma estrutura genérica para algoritmos de SCA que consiste

fundamentalmente em três etapas: construir uma representação esparsa dos dados, estimar

a matriz de misturas e reconstruir as fontes. Se as fontes são suficientemente esparsas, a se-

paração cega pode ser realizada diretamente no domínio original dos dados. Caso contrário,

é necessário realizar uma transformação que os torne mais esparsos. Dado um dicionário de

funções, geralmente, existem infinitas soluções para o problema de representação esparsa uti-

lizando os elementos do dicionário. Entretanto, é possível obter unicidade em decomposições

esparsas utilizando algoritmos de programação linear, por exemplo, o método de regulariza-
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Tabela A.2: Algoritmo SCA genérico para fontes esparsas

1. Dado Z̃ e um dicionário de funções {Φi}i.
2. Construir uma representação esparsa de Z̃ utilizando {Φi}i.
3. Estimar A pelo agrupamento de Z̃ segundo suas características geométricas.
4. Reconstruir as fontes pela redução da dimensionalidade dos grupos obtidos no passo 3.

ção por grupos. Uma vez que os dados se tornam esparsos, a matriz A pode ser estimada

por um algoritmo de agrupamento levando em conta características geométricas das fontes

que são posteriormente reconstruídas por métodos de redução de dimensionalidade.
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Apêndice B

Wavelets

Este capítulo revisa os conceitos básicos da transformada wavelets.

B.1 Tranformada Wavelets

Wavelets é uma coleção de funções {ψj,k(t), (j, k) ∈ Z × Z} que constitui uma base

ortogonal do espaço de funções L2 e, portanto, permite que qualquer função x(t) ∈ L2 tenha

uma representação em termos de seus elementos, i.e.,

x(t) =
∑
k∈Z

∑
j∈Z

dj,kψj,k(t). (B.1)

O mapeamento W : L2 → RZ×Z dado por

x(t)→ {dj,k}(j,k)∈Z×Z, (B.2)

é denominado a transformada wavelets de x(t) [D+92].

Em muitos problemas de processamento de sinais (compressão de dados, remoção de

ruído, caracterização de sinais), wavelets são consideradas bases ótimas por aproximar

uma grande variedade de classe de funções utilizando poucos coeficientes da base [Mal08].

Por definição, os coeficientes dj,k podem ser obtidos pelo produto interno entre x(t) e ψj,k(t)

dj,k = 〈x(t), ψj,k(t)〉 =

∫
R
ψj,k(t)x(t)dt, (B.3)
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Entretanto, calcular o produto desta forma requer muito processamento. Felizmente, algo-

ritmos mais rápidos e que demandam menos memória existem devido a estrutura peculiar

imposta pela análise de multiresolução [Mal89].

O conjunto Wj = {ψj,k(t), k ∈ Z} define um subespaço de L2 que caracteriza os detalhes

de x(t). O nível de detalhe descrito por Wj cresce a medida em que j → −∞ e Wj+1 ⊂Wj.

Tal decomposição é factível graças à análise de multiresolução [Mal89] em que uma cadeia

de espaços de aproximação aninhados V1 ⊂ V0 ⊂ V−1 . . . é construída de modo que se

x(t) ∈ Vj, então x(2t) ∈ Vj+1. O espaço Vj é gerado pela dilatação e translação de uma

função φ(t), denominada função de escala, de forma que Vj é o espaço de funções geradas por

combinações lineares de {φj.k(t) =
√

2φ(2−jt− k), k ∈ Z}. O espaço Wj+1 é o complemento

ortogonal de Vj+1 em Vj, isto é, Vj = Vj+1+Wj+1. Pode ser demonstrado que Wj é gerado

pela dilatação e translação de uma a função ψ(t) chamada de função wavelet. Informações

mais detalhadas sobre como obter tais funções podem ser obtidas em [D+92, Vid99b, Mal08].

Suponha que x(t) ∈ Vj

x(t) =
∑
k∈Z

cj,kφj,k(t). (B.4)

Como Vj = Vj+1 + Wj+1, a equação (B.4) pode ser reescrita como

x(t) =
∑
k∈Z

cj+1,kφj+1,k(t) +
∑
k∈Z

dj+1,kψj+1,k(t). (B.5)

Tem-se também que
1

2
φ
( t

2

)
=
∑
k∈Z

hkφ(t− k) (B.6)

e
1

2
ψ
( t

2

)
=
∑
k∈Z

gkφ(t− k), (B.7)

pois V1 ⊂ V0 e W1 ⊂ V0.

As equações (B.5), (B.6) e (B.7) permitem obter os coeficientes cj+1,k e dj+1,k de maneira

recursiva através do produto interno de (B.5) em relação a φj+1,k(t) e ψj+1,k(t), respectiva-
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mente

cj+1,k = 〈x(t), φj+1,k(t)〉 =
∑
n∈Z

cj,n〈φj,n(t), φj+1,n(t)〉 (B.8)

=
∑
n∈Z

cj,n
∑
m∈Z

hm〈φj,n(t− n), φj,n(t−m− 2k)〉 =
∑
n∈Z

cj,nhn−2k

e

dj+1,k = 〈x(t), ψj+1,k(t)〉 =
∑
n∈Z

cj,n〈φj,n(t), ψj+1,n(t)〉 (B.9)

=
∑
n∈Z

cj,n
∑
m∈Z

gm〈φj,n(t− n), φj,n(t−m− 2k)〉 =
∑
n∈Z

cj,ngn−2k.

Assim, os coeficientes de aproximação no nível j + 1 são obtidos pela convolução dos

coeficientes de aproximação no nível j com o filtro hk invertido no tempo e seguido por

uma operação de subamostragem por um fator de dois. Os coeficientes de detalhe no nível

j + 1 são obtidos pela convolução dos coeficientes de aproximação no nível j com o filtro gk

invertido no tempo e seguido por uma operação de subamostragem por um factor de dois.

Na prática, considera-se que c0,k ≡ x(k∆t), ou seja, c0,k é o resultado de um processo

de amostragem de x(t), em que 1/∆t é a frequência de amostragem. As equações (B.8) e

(B.9) indicam que c0,k é decomposto em componentes de baixa e alta frequência pela sua

convolução com os filtros passa baixo gk e passa alto hk, respectivamente, antes da operação

de subamostragem. Esse processo de decomposição continua iterando sobre os componentes

de baixa frequência enquanto os coeficientes de alta frequência são mantidos intactos. Na

última iteração, tanto os coeficientes de baixa frequência quanto os de alta frequência são

mantidos.
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B.1.1 A Transformada Wavelet de Haar

A função wavelet da transformada wavelet de Haar possui a seguinte forma:

ψ(t) =


1 se 0 ≤ t ≤ 1/2

−1 se 1/2 ≤ t ≤ 1

0 caso contrário.

(B.10)

Embora a transformada wavelet de Haar constitui o primeiro exemplo de transformada

wavelets aplicada ao longo da história, wavelets de Haar e, consequentemente, seus

filtros hk e gk possuem suporte compacto. De fato, elas possuem o menor suporte dentre

todas funções wavelets existentes. Isso permite obter representações bem adaptadas para

sinais diversos pontos de singularidade utilizando algoritmos com o mínimo de processamento

possível.

B.1.2 A Transformada Wavelet Multivariada

As equações anteriores podem ser estendidas para qualquer dimensão pelo produto tenso-

rial das funções de escala e wavelet. No caso tridimensional, os coeficientes de aproximação

são obtidos pela seguinte função de escala φ(x, y, z) = φ(x)φ(y)φ(z) e os coeficientes de deta-

lhe são obtidos pelas funções wavelets direcionais ψ1(x, y, z) = φ(x)φ(y)ψ(z), ψ2(x, y, z) =

φ(x)ψ(y)φ(z), ψ3(x, y, z) = φ(x)ψ(y)ψ(z), ψ4(x, y, z) = ψ(x)φ(y)φ(z), ψ5(x, y, z) = ψ(x)φ(y)ψ(z),

ψ6(x, y, z) = ψ(x)ψ(y)φ(z) e ψ7(x, y, z) = ψ(x)ψ(y)ψ(z).

B.1.3 Pacotes Wavelets

A transformada wavelets convencional decompõe os coeficientes de aproximação em

componentes de baixa e alta frequência. Na transformada por pacotes wavelets a decom-

posição em componentes de baixa e alta frequência é feita tanto nos coeficientes de detalhe

quanto nos coeficientes de aproximação. Consequentemente, o conjunto de todos os coefi-

cientes gerados nesse processo é bastante redundante. De fato, a transformada por pacotes

wavelets representa uma biblioteca de funções ou um frame que pode ser gerado pela
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dilatação e translação de funções obtidas pela seguinte recursão

W2n(t) =
√

2
∑
k∈Z

hkWn(2t− k), (B.11)

e

W2n+1(t) =
√

2
∑
k∈Z

gkWn(2t− k). (B.12)

em que W0(t) = φ e W1(t) = ψ [CW92].
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Apêndice C

O Algoritmo EM

Considere novamente o modelo linear (1.9,1.10) cuja representação por espaço de estados

é dada pelo seguinte conjunto de equações

xt = Hxt−1 + wt (C.1)

zt = Axt + vt, (C.2)

em que zt = [z1,t, · · · , zM,t]
T para t ∈ {1, 2, . . . , N} são observações corrompidas por ruído

iid com distribuição gaussiana vt ∼ N (0,R) e xt = [x1,t, · · · , xK,t]T é um vetor de esta-

dos que segue um modelo autoregressivo de primeira ordem com matriz de transição H e

impulsionados por um processo de inovações também gaussiano wt ∼ N (0,Q).

Usando o fato que o processo acima é Markoviano e supondo que o estado inicial também

seja Gaussiano x1 ∼ N (µ1,Σ1), a solução padrão de (C.1,C.2) usa o algoritmo EM para

maximizar iterativamente sua função de log-verossimilhança [SS82]

logL(θ,x|z) = −1
2

log |Σ1| − 1
2
(x1 − µ1)

TΣ−11 (x1 − µ1)

−N−1
2

log |Q| − 1
2

∑N
t=2(xt −Hxt−1)

TQ−1(xt −Hxt−1)

−N
2

log |R| − 1
2

∑N
t=1(zt −Axt)

TR−1(zt −Axt), (C.3)

em que θ representa os parâmetros µ0, Σ0, A,R,H e Q, z = vec([z1 · · · zN ]), x = vec([x1 · · ·xN ])

e vec representa o operador de empilhamento.
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A essência do algoritmo EM é obter a esperança condicional da verossimilhança (C.3)

dados os dados e as estimativas dos parâmetros obtidos na (i−1)-ésima iteração do M-passo

Q(θ, θ̂
(i)

) = E[logL(θ,x|z)|z, θ̂
(i)

], (C.4)

sendo que (C.4) é a i-ésima iteração do E-passo. A i-ésima iteração do M-passo atualiza os

parâmetros maximizando (C.4) em relação a θ. Mais precisamente, o algoritmo EM produz

uma sequência de estimativas de estados e parâmetros alternando entre as seguintes etapas

(até que um determinado critério de convergência seja satisfeito):

E-passo

No caso Gaussiano, o E-passo consiste em substituir os estados desconhecidos pelo seu

valor esperado dado os dados [SS82]. No contexto de modelos de espaço de estados muitos

pesquisadores fizeram amplo uso do suavizador de Rauch-Tung-Striebel (RTS) que é tam-

bém, sobre a hipótese de gaussianidade, o estimador de máxima verossimilhança dos estados

do sistema [RST65].

Denote por x̃t|s a esperança condicional de xt dado {z1, z2, . . . , zs}, Considere as seguintes

matrizes de covariância

Pt|s = cov(x̃t|s) (C.5)

e

Pt,t−1|s = cov(x̃t|s, x̃t−1|s). (C.6)

Dado A,R,H, Q,µ1 e Σ1, defina x̃1|0 = µ1 e P1|0 = Σ1. O suavizador de RTS consiste

em três passos:

• Previsão:

x̃t|t−1 = Hx̃t−1|t−1

Pt|t−1 = HPt−1|t−1H
T + Q. (C.7)
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• Filtragem:

Kt = Pt|t−1A
T(APt|t−1A

T + R)−1

x̃t|t = x̃t|t−1 + Kt(zt −Ax̃t|t−1)

Pt|t = Pt|t−1 −KtAPt|t−1, (C.8)

em que Kt é o ganho de Kalman.

• Suavização:

Mt = Pt|tH
TP−1t+1|t

x̃t|N = x̃t|t + Mt(x̃t+1|N −Hx̃t|t)

Pt|N = Pt|t + Mt(Pt+1|N −Pt+1|t)M
T
t . (C.9)

Nota 1. O cálculo do ganho de Kalman em (C.8) requer a inversão de uma matriz M ×M .

Quando K << M e R−1 é diagonal, o ganho de Kalman pode ser posto em uma forma mais

conveniente, usando uma igualdade matricial bem conhecida [Jaz70]

Pt|t−1A
T(APt|t−1A

T + R)−1 = (I + Pt|t−1A
TR−1A)−1Pt|t−1A

TR−1, (C.10)

que requer somente a inversão de uma matriz K ×K.

Nota 2. OM-passo a seguir utiliza a matriz de covariância calculada pelas seguintes recursões

Pt−1,t−2|N = Pt−1|t−1M
T
t−2 + Mt−1(Pt,t−1|N −HPt−1|t−1)M

T
t−2, (C.11)

para t = N,N − 1, . . . , 2 e

PN,N−1|N = (IK×K −KNA)HPN−1|N−1. (C.12)

M-passo

Dado x̃t|N , Vt|N = Pt|N + x̃t|N x̃T
t|N e Vt,t−1|N = Pt,t−1|N + x̃t|N x̃T

t−1|N obtidos na i-ésima

iteração do E-passo e zt, os seguintes estimadores de A,H,Q,µ1 e Σ1 são obtidas pela
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maximização de Q(θ, θ̂
(i)

).

A = (
N∑
t=1

ztx̃
T
t|N)(

N∑
t=1

Vt|N)−1, (C.13)

H = (
N∑
t=2

Vt,t−1|N)(
N∑
t=2

Vt−1|N)−1, (C.14)

Q = (N − 1)−1(
N∑
t=2

Vt|N −H
N∑
t=2

Vt,t−1|N), (C.15)

µ1 = x̃1|N , (C.16)

e

Σ1 = V1|N − x̃1|N x̃T
1|N , (C.17)
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